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OCEĽOVÉ DVERE
Zárubňa je vyrobená z plechu hrúbky 1,2 mm.
Dvere majú nerezový prah, hlavný a denný zámok
a sú opatrené tromi závesmi skrytými do zárubne.
Dverové krídlo je vyrobené z plechu hrúbky
0,8 mm s výplňou minerálnej vlny.
Povrchová úprava dverí je z PVC (fólia)
v štruktúre dreva.
Krídlo dverí obsahuje 11 - bodové zamykanie.
Dvere sú dodávané s kľučkou, kukadlom a piatimi kľúčmi.
Dvere sú okamžite k odberu za cenu 265,55 EUR (8 000 Sk)
Farebné prevedenie : mahagón alebo zlatý dub
Dvere si môžete prísť pozrieť do predajne na Ul. Weisseho 10 (šmolkobúdky)

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

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY MESTA
V z a s a d a c e j m i e s t n o s t i m e s t s ké h o
zastupiteľstva (MsZ) na Palkovičovej ul. č. 4
sa 17. februára uskutočnilo 14. snemovanie
poslancov. Po tradičných úvodných bodoch na
programe malo správu o stave a plnení úloh
ochrany pred požiarmi z výkonu preventívnych
protipožiarnych kontrol za rok 2008. Poslanci ju
zobrali na vedomie.
Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol bolo preveriť stav zabezpečovania ochrany
pred požiarmi v kontrolovaných subjektoch v
zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a požiarneho poriadku mesta na úseku
ochrany pred požiarmi. Prílohu správy tvoril i
prehľad požiarovosti mesta v r. 2008. V ďalšej
časti MsZ schválilo zoznam subjektov pre výkon
preventívnych a následných preventívnych
protipožiarnych kontrol na rok 2009. V zozname
sú právnické a podnikajúce fyzické osoby, v
ktorých mesto v r. 2009 vykoná preventívne a
následné protipožiarne kontroly.
Na rad sa ďalej dostalo vyhodnotenie činnosti
mestskej polície za rok 2008 (pozri samostatný príspevok), ktoré MsZ zobralo na vedomie.
Rovnaké stanovisko zaujalo i k vyhodnoteniu
činnosti komisií MsZ s odporúčaním pre prácu v
r. 2009 a výborov mestských častí (V MsČ) za
rok 2008.
Komisie pracovali podľa schválených plánov
práce. Ich činnosť bola vecná a konkrétna, no v
záujme veci je potrebné riešiť problém dlhodobej
neúčasti niektorých členov komisií.
Správa obsahovala i vyhodnotenie práce
výborov mestských častí ( VMsČ) v r. 2008. Na
území mesta pracuje 7 VMsČ, ktoré sa schádzajú 2 - x ročne. Ako zo správy vyplýva, výbory
pracujú na dobrej úrovni, a podieľajú sa tak na
zlepšovaní života v meste.
Deviatym bodom programu bola voľba
hlavného kontrolóra (HK) mesta. O jej
organizačnom zabezpečení informoval Ing. D.
Današ.
Uznesenie č.212/2008 prednostovi MsÚ
uložilo uverejniť vyhlásenie voľby na úradnej
tabuli a spôsobom v meste obvyklým. Túto informáciu bolo možné nájsť na webovej stránke
mesta, úradnej tabuli mesta, v informačných
skrinkách a zverejnili ju mestský rozhlas a
Novomestský spravodajca.

Do stanoveného termínu odovzdania
prihlášok - 2. februára do 14,00 h do podateľne
MsÚ doručili jednu prihlášku kandidáta na funkciu HK mesta. Odovzdal ju doterajší HK mesta
Ing. Milan Bača. Keďže kandidát splnil všetky
podmienky, ktoré MsZ stanovilo vo svojom uznesení č.211/2008, Ing.M. Baču pozvali na zasadanie MsZ k uskutočneniu voľby.
Poslanci zobrali na vedomie splnenie podmienok zo strany kandidáta Ing. M. Baču, stanovené
v uznesení MsZ č. 211/2008 zo 16. decembra
2008 a uložili volebnej komisii vykonať akt volieb HK na prebiehajúcom 14. zasadaní MsZ.
V intenciách uznesenia decembrového MsZ
voľba HK mesta prebehla tajným hlasovaním.
Po sčítaní hlasov predseda volebnej komisie V.
Giertl informoval o výsledkoch voľby HK. K voľbe
vydali 21 hlasovacích lístkov, rovnaký počet ich
bolo vhodených do volebnej urny, z toho jeden
bol neplatný. Ing. M. Bača získal 18 platných
hlasov, 2 hlasy boli proti. Predseda volebnej
komisie konštatoval, že Ing. M. Bača bol zvolený za HK mesta na funkčné obdobie šiestich
rokov. To začalo plynúť dňom 26. februára. V
nadväznosti na to MsZ určilo v súlade s platnými
zákonmi mesačný plat HK vo výške 2,24 násobku platu pracovníka národného hospodárstva
za predchádzajúci rok a mesačnú odmenu ako
percentuálny podiel z priznaného mesačného
platu vo výške 15%. Ďalej uložilo prednostovi
MsÚ pripraviť v intenciách príslušného zákona
pracovnú zmluvu s mestom a predložiť ju primátorovi mesta do 26. februára na podpis.
V nasledujúcom bode vzhľadom na vzdanie
sa PhDr. A. Koreňa funkcie predsedu redakčnej
rady Novomestského spravodajcu, čo poslanci
zobrali na vedomie, prednosta MsÚ Ing. D.
Današ predložil MsZ návrh na schválenie Ing.
V. Vienerovej, zástupkyne primátora mesta, do
redakčnej rady NS dňom 17. februára. Poslanci
tento návrh schválili.
Po odpovediach na pripomienky poslancov
v bode rôzne členovia mestského poslaneckého
zboru schválili nákup roľby od mesta Trenčín vo
výške 8 300 € na zabezpečenie úpravy ľadovej
plochy, a tým i chodu a prevádzky zimného
štadióna.
14. zasadanie MsZ skončilo prijatím uznesení.
( Z mat. MsZ spracovala - red. - )
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NA LINKE PRIMÁTOR MESTA
Zima sa pomaly
s nami lúči, o pár dní
príde jar. Napriek odchodu jedného a príchodu
ďalšieho ročného obdobia, naša rubrika Na
linke primátor mesta je tu
stabilne, - počasie nemá
na ňu žiaden vplyv, - a
v nej otázky pre Ing.
Jozefa Trstenského.
* Čo nové sa udialo za mesiac od nášho
posledného rozhovoru v samospráve?
Odvíja sa to od celospoločenských udalostí.
Vláda prijala už tretí balíček opatrení na udržanie
zamestnanosti, ktorý má vplyv aj na výšku podielových daní, ktoré obce dostanú. Podľa prvých
prepočtov miestna samospráva môže počítať
so znížením podielových daní o 83 mil. € (2,5
miliardy Sk), čo pre naše mesto znamená nižší
príjem zhruba o 398 tis. € (cca 12 mil. Sk). O
túto sumu musíme znížiť bežné alebo kapitálové
výdavky mesta, resp. zníženie dosiahnuť kombináciou oboch spôsobov. V každom prípade to
bude znamenať zmenu rozpočtu už na aprílovom
zasadaní MsZ. Musíme niekde tieto peniaze
ušetriť, aj keď pri rozbehnutých aktivitách to bude
veľmi ťažké. Nemôžeme si dovoliť nevyčerpať ne-

DE R AT I Z Á C I A
Primátor mesta na základe Príkazu č. 3/2009
vyhlásil z dôvodu zabránenia premnoženiu hlodavcov na území mesta
CELOPLOŠNÚ DERATIZÁCIU.
Deratizačné práce sú povinné vykonať všetky
právnické osoby, fyzické osoby s oprávnením k
podnikaniu a fyzické osoby vo svojich objektoch
v meste v termíne od 16. marca do 12. apríla.
Právnické osoby a fyzické osoby s oprávnením
k podnikaniu sú povinné Mestský úrad v Novom
Meste nad Váhom o vykonaní deratizácie písomne informovať do 30. apríla.
V záujme ochrany zdravia a pre prípad
náhodného požitia návnady upozorňujeme na
nutnosť výrazného označenia miesta, kde je
návnada umiestnená, spolu s uvedením názvu
použitého prípravku a firmy, resp. osoby (meno,
telefón), ktorá ošetrenie vykonala.
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návratné finančné prostriedky z už schválených
piatich projektov z fondov EÚ v objeme 8 mil. €
(241 mil. Sk), a to v tomto roku ešte očakávame
schválenie ďalších, minimálne dvoch projektov.
Takisto musíme dokončiť i rekonštrukciu bývalej
ZŠ na Ul. Štúrovej a priestory MsÚ. O tom, že
zavŕšime výstavbu 100 nájomných bytov na Ul.
Čachtickej tiež nesmieme ani zapochybovať.
Napriek všetkému zlému, čo nás postretlo, si
veríme a stanovené úlohy splníme.
* Ale predsa len, čo keď príde k ďalším
škrtom v príjmovej časti?
Ak dôjde k ďalším výpadkom daní, potom už
situácia bude vážna a my to budeme musieť riešiť
i málo populárnymi opatreniami, ktoré sa dotknú
pracovníkov všetkých
mestských organizácií,
ale i občanov mesta. Dal som za úlohu všetkým
riaditeľom mestských podnikov vrátane MsÚ a
mestskej polície do konca februára vypracovať
a predložiť mi alternatívne návrhy na šetrenie
bežných výdavkov, resp. zvýšenie príjmov v nimi
riadených organizáciách.
* Do akej miery môže ovplyvniť nový sociálny zákon výstavbu plánovaného domova
dôchodcov na Štúrovej ul.?
V prvom rade treba povedať, že nový zákon
o sociálnych službách č.448/2008 Z.z. je v
daných podmienkach samosprávy nevykonateľný
a potrebuje okamžitú novelu, ináč narobí veľa
zla. Svoje stanovisko som tlmočil i osobne pani
ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny V.
Tomanovej a nebol som sám.
Teraz k samotnej otázke. V súčasnej dobe
je realizačný projekt stavby zariadenia pre seniorov na Ul. Štúrovej s kapacitou 92 miest
hotový. Momentálne už len čakáme na výzvy
riadiaceho orgánu na predloženie projektu. Či
sa nakoniec výstavba zariadenia pre seniorov
(domova dôchodcov) začne aspoň v roku 2010,
závisí od finančných prostriedkov. Predpokladané
investičné náklady sa pohybujú na úrovni 4
- 4,5 mil. € (120 – 135 mil. Sk), a na to mesto
v súčasnej dobe nemá, ani keby sme získali z
fondov EÚ 1,6 mil. € (48 mil. Sk). Ale pripravení
musíme byť, podmienky sa môžu v priebehu pár
týždňov zmeniť. Uvažujeme i s viaczdrojovým
financovaním výstavby.
* V tomto roku si Matica slovenská pripomína 90. výročie svojho znovuoživenia. 11.

februára sa konala výročná členská schôdza
MO MS v Novom Meste nad Váhom. Boli ste
pozdraviť snemovanie matičiarov. Aké sú ich
- podľa Vás - aktuálne úlohy a vôbec, súčasné
poslanie Matice slovenskej v spoločnosti, príp.
v našom meste?
Matica slovenská má významné postavenie v
spoločnosti, je reprezentantom národných tradícií,
má povznášať národné povedomie a prostredníctvom rôznych kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích podujatí formovať človeka tak, aby bol hrdý
na to, že je príslušníkom slovenského národa. Je
to o to viac dôležitejšie, že sme súčasťou veľkej,
s nami už 27-člennej európskej rodiny.
Som veľmi rád, že matičiari v našom meste sú aktívni a za to im patrí moje úprimné
poďakovanie. Verím, že naša spolupráca bude

naďalej pokračovať a rozvinie sa ešte do väčších
rozmerov. Našou spoločnou úlohou je, aby sme
prebudili spiacu mládež, aby sme jej ukázali
i dokázali, že láska k národu nie je prejavom
nacionalizmu. Treba s tým začať už v základných školách a na to potrebujeme zapálených
pedagógov. Niekedy mám dojem, že sa niekde
stratili.
* Rok 2009 je volebný, z čoho i pre samosprávu vyplýva mnoho úloh. Sériu niekoľkých
volieb 21. marca odštartujú voľby prezidenta
SR. Čo by ste v súvislosti s nimi odkázali
oprávneným voličom?
Aby prišli k volebným urnám a nenechali
zodpovednosť na tých druhých, veď sa vraví, že
každý si je strojcom svojho šťastia.
Ďakujeme za rozhovor

BUDEME VOL IŤ P REZIDENTA SR
21. marcu patrí v tomto roku hneď niekoľko
atribútov. Nielenže je prvým jarným dňom, je
i Medzinárodným dňom boja proti rasovej diskriminácii, je tiež Svetovým dňom poézie, ba
dokonca i lesov. Aby toho nebolo málo, v tomto
roku 21. marcu náleží i prívlastok - volebný. V
tretiu marcovú sobotu v čase od 7,00 do 22,00 h
sa uskutočnia voľby prezidenta SR.
Za týmto účelom sa v našom meste vytvorí
15 volebných okrskov. Ich počet oproti minulosti
je rovnaký, ale pribudli v nich nové ulice, ich
názvy sa vo volebných okrskoch vyskytujú po
prvý raz.
Po príchode do volebnej miestnosti (VM)
je volič povinný preukázať svoju totožnosť
predložením preukazu totožnosti. Voliča, ktorý
prišiel do VM s voličským preukazom, dopíše
okrsková volebná komisia (OVK) do zoznamu
oprávnených voličov. Po preukázaní totožnosti a
po zázname v zozname voličov dostane volič od
OVK prázdnu úradnú obálku opatrenú štátnym
znakom SR a hlasovací lístok (HL). Vstúpi
do priestoru určeného na úpravu HL a tu na
HL označí svojho „favorita“ na prezidenta SR,
ktorému dáva svoj hlas. Deje sa to tak, že volič pri
vybranom kandidátovi urobí značku X v rámčeku
pred priezviskom „svojho“ kandidáta. Potom vloží
upravený HL do obálky, opustí tzv. zástenu a vloží
obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa
neodobral do tohto priestoru, OVK hlasovanie
neumožní.

• Grassalkovičov palác v Bratislave čaká na
svojho nájomníka
Čo v prípade, ak volič napr. pre telesné
postihnutie, príp. z dôvodu, že nemôže čítať,
alebo písať, nedokáže sám upraviť HL? Vtedy má
právo vziať so sebou do priestoru určeného na
úpravu HL iného voliča, - nie však člena OVK!, aby zaňho podľa jeho pokynov upravil HL a vložil
ho do obálky. To isté platí aj pre vhodenie obálky
do volebnej schránky.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do VM, má
právo požiadať OVK o vykonanie hlasovania
do prenosnej volebnej schránky. I pri hlasovaní
doma je, resp. musí byť dodržaná tajnosť hlasovania.
Ak v 1. kole volieb nezíska žiaden z kandidátov na hlavu štátu potrebnú nadpolovičnú
väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, 2.
kolo prezidentských volieb sa uskutoční o ďalšie
dva týždne - 4. apríla.
-r-
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PÔJDE Z O ŠTÚROV EJ NA - ŠTÚROVU
Je známe, že mesto uvažuje s výstavbou
Domova dôchodcov v Novom Meste nad Váhom.
Vybralo už aj lokalitu, kde by sa mal perspektívne nachádzať – v budove, kde dnes o.i. sídli
Základná umelecká škola J. Kréna na Štúrovej ul.
-Rozhodnutie mesta podmienené statickým a
geologickým posudkom o nadstavbe, prestavbe
a dostavbe jestvujúcich objektov na domov
dôchodcov vyvolalo otázku, čo so základnou
umeleckou školu, kam ju premiestniť, - situáciu
objasňuje Ing. Dušan Macúch, vedúci oddelenia
výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ v Novom
Meste nad Váhom.
-Skôr ako prejdem k problematike postupu
mesta ohľadne umiestnenia „zušky“, vrátim sa
k chystanému domovu dôchodcov, aby som
uspokojil pochopiteľnú zvedavosť najmä starších
občanov, potenciálnych klientov zariadenia.
Na základe rozhodnutia postaviť v Novom
Meste nad Váhom domov dôchodcov mesto
vypracovalo dokumentáciu pre územné rozhodnutie. V súčasnosti je na stavbu vydané územné
rozhodnutie a spracovaná dokumentácia pre
stavebné povolenie. Následne sme požiadali o
vydanie stavebného povolenia na výstavbu DD
v priestoroch terajšej ZUŠ na Štúrovej ul. Ak zo
strany samosprávy padne konečné rozhodnutie,
že mesto ide do toho, budeme pripravení. –
Tým sa dostávame k meritu veci – k
presťahovaniu základnej umeleckej školy.
- Ako vhodné, samozrejme, po nevyhnutnej
úprave, sa ukázali byť uvoľnené priestory po ZŠ
na Štúrovej ul., ktorá sa presťahovala do svojej
druhej budovy na Tematínskej ul. I po prenajatí ich časti GMRŠ a bilingválnemu gymnáziu
zostalo tam dostatok voľného miesta. A keďže
priestory v školách sa ťažšie prenajímajú na
podnikateľské účely a „vyskakuje“ tu i problém
s rozpočítavaním spotrebovaných energií pre
prípadné jednotlivé subjekty, rozhodli sme sa, že
sem presťahujeme ZUŠ. Získa tým požadované
väčšie priestory pre svoju rozširujúcu sa činnosť
a bude i bližšie k centru mesta.Nové priestory pre ZUŠ, ako ďalej uviedol
Ing. D. Macúch, mesto zrekonštruuje.
-ZUŠ bude sídliť v jednom z pavilónov
niekdajšej školy na 1., 3. a 4. nadzemnom
podlaží. Jedna učebňa, konkrétne pre hru na
bicie, bude vzhľadom na nutnosť odhlučnenia
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umiestnená v suteréne. Rekonštrukcia prebieha
od 1. októbra 2008 a mala by byť ukončená do
31. mája. Robí ju víťaz verejnej súťaže, fa Izotech
Group, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom v náklade
310 163,97 € (9 mil. 344 000 Sk). Nejde tu len o
vnútornú prerábku priestorov pre ZUŠ. V celom
pavilóne, teda i v priestoroch, kde sídli CVČ, vymeníme okná a zateplíme fasádu, - čo „zhltne“
najviac z finančných prostriedkov vyčlenených
na tento účel v rozpočte mesta na rok 2009 - a
dáme jej nový šat. Pokračujeme tým v obnove
budovy, ktorú sme začali už dávnejšie. Vlani
sme na tomto pavilóne zrekonštruovali a zateplili strechu a predtým sme tak spravili na iných
častiach budovy i v ďalších školách. –
Podľa slov vedúceho oddelenia výstavby,
rozvoja mesta a dopravy MsÚ práce prebiehajú v
dobrom tempe, sú takmer z troch štvrtín hotové.
- Generálny dodávateľ stavby naplno využil
aj zimné mesiace pre práce vo vnútri budovy,
ktoré v súčasnosti vrcholia. Okná sú tiež prakticky všetky povymieňané. V jarných mesiacoch
by sme chceli dokončiť zateplenie spomínaného
objektu s novou omietkou a novou farebnou fasádou. Je reálny predpoklad, že hotovo! zaznie do
stanoveného konca mája. –
Po ukončení rekonštrukcie pavilónu budovy
ZŠ sa ZUŠ J. Kréna bude môcť sťahovať. Zo
Štúrovej ul.15 na - Štúrovu 31 a nový školský
rok 2009/2010 začať v novom sídle vo vynovených priestoroch.
- Na záver mi nedá nespomenúť, že mesto
uvažuje, -zdôrazňujem, že zatiaľ je to len v rovine
úvah - s rekonštrukciou fasád ďalších pavilónov
býv. I.ZŠ, ktoré neboli zrekonštruované. Ide o
kuchynský pavilón a pavilóny s telocvičňami.
Definitívne rozhodnutie na radnici ešte nepadlo.Tak si naň počkáme, uvidíme, či hospodárska kríza a jej sprievodné javy urobia škrt v tomto
a ďalších ambicióznych plánoch mesta.
-r-

VÝHERCA
Andrea Majerníková z Dexia banky
Slovensko, a.s., Nové Mesto n. V. vyžrebovala
výhercu našej súťaže s kupónom. Šťastným
majiteľom 16,60 EUR (500 Sk) sa stal
Eduard MASÁR, Javorinská 10,
Nové Mesto nad Váhom. Srdečne blahoželáme a
žiadame výhercu, aby si cenu prevzal v MsKS.

Rýchle úvery

KUPÓN NOVOMESTSKÉHO SPRAVODAJCU

MAREC 2009
"
Kupón vystrihnite a pošlite, alebo
osobne doručte do 20. MARCA na
adresu: MsKS, redakcia Novomestského spravodajcu, Hviezdoslavova
4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
Na jedného z vás sa usmeje šťastie
v podobe

16,60 €,

výhry
ktorú venuje:

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

peniaze na čokoľvek
jednoducho a rýchlo
bez ručiteľa

Prevádzkové hodiny
Pondelok
8,00 – 17,00
Utorok
8,00 – 17,00
Streda
8,00 – 17,00
Štvrtok
8,00 – 17,00
Piatok
8,00 – 17,00

Povolené prečerpanie
Finančná rezerva kedykoľvek
k dispozícii a bez potvrdenia

Dexia HypoPôžička
Spotrebné úvery na bývanie

Dexia FinPôžička
Úver na čokoľvek,
zabezpečený vkladom

Dexia pôžička
Rýchly úver na čokoľvek

Autoúver
Úver na auto

Účelová Dexia Hypopôžička

Kreditná karta
Úver so 45-dňovým
bezúročným obdobím

Tešíme sa na vašu návštevu

Ste na správnom mieste
www.dexia.sk
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V APRÍLI BUDE XII. FESTIVAL A. JURKOVIČOVEJ
KTO OVONIA KVET TÁLIE ?
S jarou sa kvetmi
sfarbia a rozvoňajú lúky
i záhrady. Čo nevidieť, v
apríli, na XII. Festivale A.
Jurkovičovej rozkvitne i
Kvet Tálie. Kto si k nemu
privonia tentoraz, ktorá
dáma slovenského divadelníctva? Nebudeme vás
viac napínať a prezradíme
vám, že by to mala byť
herečka Soňa Valentová (na foto).
Po Kataríne Kolníkovej, Viere Strniskovej,
Márii Kráľovičovej, Eve Krížikovej, Vilme Jamnickej,
Magde Pavelekovej a Zdene Gruberovej v poradí
ôsmy Kvet Tálie prevezme z rúk organizátorov
festivalu od augusta 1967 členka činohry SND v
Bratislave.
Kvet Tálie ako ocenenie pre významnú slovenskú herečku udeľovaný počas celonárodnej
divadelnej prehliadky s medzinárodnou účasťou
po prvý raz na Festivale Aničky Jurkovičovej „rozkvitol“ na jeho V. ročníku roku 2002; premiérovo

ho dostala dnes už zosnulá herečka RND K.
Kolníková, odchovankyňa ochotníckej divadelnej
scény.
5. apríla sa k plejáde slovenských herečiek,
z ktorých dve, žiaľ, už nie sú medzi nami, priradí
Soňa Valentová – Hasprová. Známej herečke,
ktorá sa ako 21 – ročná postavila na dosky
našej vrcholnej národnej scény a za vyše štyri
desaťročia stvárnila množstvo rozmanitých úloh
a postáv v divadle, vo filme, televízii i rozhlase,
tak k doterajším oceneniam (1969 – Cena Janka
Borodáča, 1988 – zaslúžilá umelkyňa , TV cena
Zlatý Krokodíl a 2006 - Štátna cena Rad Ľudovíta
Štúra II. triedy za prínos v kultúre) onedlho
pribudne Kvet Tálie.
O ocenenia, i keď iného druhu, budú na
divadelných doskách od 5. do 8. apríla v mestskom kultúrnom stredisku zápoliť divadelné súbory zo Slovenska i spoza jeho hraníc (zahraniční
Slováci), ktorých do festivalového finále posunie
verdikt programovej komisie. Bližšie si ich predstavíme a ich súťažné, tematicky náležite na ženu
orientované inscenácie, v budúcom vydaní.

M O Ž NO DA ROVAŤ DV E PE RC E N TÁ DA N E
Poukázať dve percentá dane z príjmov pre
použitie na osobitné účely možno aj tento rok. Viac
o tom sme sa porozprávali s Mgr. Ing. Jurajom
Mlčúchom, riaditeľom Daňového úradu Nové
Mesto nad Váhom.
-Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1.
januára 2008 doplnila výpočet subjektov, ktorým
možno podiel zaplatenej dane poukázať o subjekty výskumu a vývoja a rozšírila možnosť použitia
poukázaného podielu dane na účely ochrany
ľudských práv, ochrany a tvorby životného prostredia a vedy a výskumu. Prechodné ustanovenia
novely stanovujú, že rozšírený výpočet možností
použitia poukázaného podielu zaplatenej dane
sa po prvýkrát uplatní pri poukazovaní podielu
zaplatenej dane prijímateľom, ktorí sú zapísaní
do zoznamu prijímateľov zverejnenom r. 2008.
Novela zákona účinná od 1. júna 2008 rozšírila
zoznam prijímateľov, ktorým možno poskytnúť
podiel zaplatenej dane, ešte o Protidrogový fond. -
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Podmienky poukázania podielu zaplatenej
dane na osobitné účely, ako ďalej uviedol Mgr.
Ing. J. Mlčúch, zostávajú v porovnaní s minulým
rokom nezmenené.
-Podiel zaplatenej dane (2 % dane z príjmov)
musí byť najmenej 100 Sk, ak je daňovníkom
fyzická osoba, a najmenej 250 Sk pre jedného
prijímateľa, ak je daňovníkom právnická osoba. Fyzická osoba môže svoje „dve percentá“
poukázať iba jednému prijímateľovi. Právnická osoba ich môže poukázať neobmedzenému počtu,
limitovaná je iba minimálnou výškou 250 Sk pre
jedného prijímateľa.
Fyzická i právnická osoba si prijímateľa podielu zaplatenej dane na osobitné účely vyberá
zo zoznamu prijímateľov, ktorý vedie, aktualizuje a každoročne zverejňuje Notárska komora.
Zoznam prijímateľov je verejnosti prístupný na
www.rozhodni.sk. Na tejto stránke možno nájsť aj
aktuálne tlačivá pre zamestnancov na poukázanie

podielu zaplatenej dane z príjmov a informácie
o tom, ako pri tom postupovať. Vzory aktuálnych tlačív sú aj na oficiálnej stránke Daňového
riaditeľstva SR Banská Bystrica www.drsr.sk.
Daňovník, ktorý je právnickou osobou a
daňovník, ktorý je fyzickou osobou, ktorá podáva
daňové priznanie k dani z príjmov za konkrétne
zdaňovacie obdobie, svoje oprávnenie vyhlásiť,
aby správca dane poukázal podiel zaplatenej
dane do výšky 2 % ním určenej osobe (osobám),
uplatňuje v podanom daňovom priznaní miestne
príslušnému správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania. Daňovník – fyzická
osoba, ktorý za predmetné zdaňovacie obdobie
daňové priznanie nepodáva, toto právo uplatňuje
vo Vyhlásení. Ide o osobitné tlačivo, ktoré na
tento účel podáva fyzická osoba do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, ak mu
zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal
ročné zúčtovanie. Za zaplatenú daň sa považuje
daň znížená o daňový bonus.
Správca dane poukáže podiel zaplatenej
dane prijímateľovi uvedenému vo Vyhlásení,
ak sú splnené zákonom stanovené podmienky.
Daňovník, ak podáva daňové priznanie, nesmie
mať do lehoty na podanie daňového priznania
nedoplatok na dani, pričom daň za zdaňovacie
obdobie, za ktoré podáva Vyhlásenie (v daňovom
priznaní) zaplatil v lehote na podanie daňového
priznania (do 31. marca). Nesmie mať povolený odklad platenia dane ani povolenie za-

platenia dane v splátkach. Daňovník, ktorému
zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal
ročné zúčtovanie, preukáže potvrdením od tohto
zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie,
za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola
daňovníkovi zrazená alebo daňovník nedoplatok
na dani za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné
zúčtovanie vykonalo, vysporiada v správnej výške
do lehoty na podanie Vyhlásenia (do 30. apríla). Takéto potvrdenie vystaví zamestnávateľ na
žiadosť zamestnanca. Toto potvrdenie je prílohou
Vyhlásenia.Čo ak neboli splnené stanovené podmienky?
- V takom prípade, či už to bolo zo strany
daňovníka alebo prijímateľa, alebo ak predložené
Vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o
prijímateľovi, nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane zanikne.
Správca dane o tom daňovníka bezodkladne
upovedomí.
Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom
dane prijímateľovi nemožno upravovať, ak sa
dodatočne zistí, že daňová povinnosť daňovníka
bola iná. Ak daňovníkovi vznikne preplatok
na dani, o rozdiel medzi sumou poukázanou
prijímateľovi a sumou zodpovedajúcou podielu
zaplatenej dane z upravenej daňovej povinnosti
sa daňovníkovi zníži preplatok. Údaje uvedené
vo Vyhlásení sú definitívne, nemožno ich meniť.
Daňovník si musí rozmyslieť, či v konkrétnom
roku chce a komu svoje 2 % z dane poukázať.-

V MESTE PRIBUDNE NOVÉ OBCHODNÉ CENTRUM
Zhruba o rok, v apríli 2010, by mala byť
medzi Trenčianskou ul. a Vážskym kanálom
dokončená výstavba jednopodlažného obchodného centra. Jeho investorom je GH Realinvest,
s.r.o., Bratislava s rakúskym kapitálom (investorská spoločnosť je personálne prepojená s
firmou Bischoff & Compagnons pôsobiacou v
Rakúsku, Nemecku a Maďarsku). Zastavaná
plocha tejto investície dosiahne 1 717 metrov
štvorcových, predajná plocha zhruba 1 100 metrov štvorcových. Jej súčasťou bude parkovisko
so135 parkovacími miestami.
S výstavbou obchodného centra s predpokladanými nákladmi 1,4 mil. eur by sa malo
začať v jeseni. Informoval o tom eTREND.
Podľa informácií z oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ v Novom Meste

nad Váhom realizácii obchodného centra musí
predchádzať časovo náročná zmena územného plánu mesta, ktorá sa ešte ani nezačala
prerokovávať a v súčasnosti je v štádiu prípravy
návrhu. Následne musí prebehnúť územné konanie a musia byť vydané územné rozhodnutie
a následne stavebné povolenie. Až potom
môže prísť na rad samotná výstavba. Z tohto
pohľadu sa avizovaný termín ukončenia apríl
2010 javí veľmi prismelý, ak nechceme priamo
povedať nereálny.

JARNÉ PRÁZDNINY
V Trenčianskom kraji budú jarné prázdniny od 2. do 6. marca, do škôl novomestskí
žiaci a študenti nastúpia 9. marca.
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P R EB E R M E S A Z O Z I MN É HO SPÁ N K U
Vo februári sa Perinbaba dala napokon do
práce a na čas svojou snežnou perinou milosrdne
prikryla neporiadok a stopy po vandalizme v
meste. Nastupujúce predjarie a prvé jarné lúče
by nás mali konečne prebrať zo „zimného spánku“
nezáujmu a ľahostajnosti voči prostrediu vôkol
nás. S blížiacou sa jarou zvykneme si od gruntu
upratať svoje príbytky. K mestu, ktoré je v širšom
zmysle slova príbytkom nás všetkých, sa v tomto
smere zvykneme správať macošsky (česť výnim-

kám !). Niekdajšie brigády obyvateľov činžiakov
či jednotlivých vchodov mali čosi do seba. Zostalo
po nich upravené a čisté okolie bytových domov,
bolo radosť vracať sa do nich. Dnes nám vari
nezáleží na prostredí, v ktorom žijeme a ktoré
nás obklopuje? Určite áno. Dokážme to tým, že si
vyhrnieme rukávy a skultúrnime si vlastný priestor
či predzáhradky pred vchodmi. A v neposlednom
rade tiež tým, že si z očí
snímeme klapky
a budeme si pozorne všímať dianie navôkol.

ÚRAD MONITORUJE SITUÁCIU V REGIÓNOCH
V dôsledku globálnej hospodárskej krízy
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
(ÚPSVaR) v Novom Meste nad Váhom permanentne monitoruje situáciu v regiónoch Nové
Mesto nad Váhom a Myjava.
-Všetky signály negatívneho vývoja u
konkrétnych zamestnávateľov zaznamenávame,
- konštatuje riaditeľka odboru služieb zamestnanosti ÚPSVaR Ing. Judita Jakubeová a
pokračuje ďalej:
-Do polovice februára na náš úrad nahlásili štyri hromadné prepúšťania, so zástupcami zamestnávateľov sme v dennodennom telefonickom, príp. mailovom či osobnom kontakte.
Spoločne riešime vzniknutú situáciu a hľadáme
riešenia, aby dopad krízy na ich zamestnancov
bol čo najmenej bolestivý. Ešte počas výpovednej
doby hľadáme týmto ľuďom ohrozeným stratou
zamestnania novú prácu, aby sa nemuseli dostať
do našej evidencie ako uchádzači o zamestnanie. No treba si uvedomiť, že prepúšťaní sú
aj zamestnanci mimo hromadného prepúšťania.
Majú pracovné zmluvy so zamestnávateľom
uzatvorené na dobu určitú, alebo zamestnávatelia prepúšťajú taký počet zamestnancov, aby v
intenciách zákona nemuseli mať oznamovaciu
povinnosť. Podľa našich zistení niektorí zamestnávatelia riešia vzniknutú situáciu v zmysle
Zákonníka práce ako prekážku na strane
zamestnávateľa z dôvodu, že z prevádzkových
dôvodov nemôžu zamestnancom prideľovať
prácu.
Čo sa týka miery nezamestnanosti, tá nám
rastie, dá sa povedať, z týždňa na týždeň. Pre porovnanie: kým v októbri 08‘ miera evidovanej ne-
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zamestnanosti dosiahla v okresoch Nové Mesto
nad Váh. 3,87 % a Myjava 3,53%, v decembri
2008 dosiahla v Novomestskom okrese 4,63 %
a okrese Myjava 4,26 %. K 31. januáru miera evidovanej nezamestnanosti bola v celookresnom
meradle v Novom Meste nad Váhom 5,15 % a
Myjave 5,19 %. Na rast nezamestnanosti okrem
globálnej hospodárskej krízy vplývajú aj ďalšie
skutočnosti, predovšetkým to, že zamestnávatelia rozväzujú pracovný pomer zamestnancov
v skúšobnej dobe a nepredlžujú dobu určitú v
pracovných zmluvách, ako aj návrat Slovákov
domov po skončení práce v zahraničí. Okrem
toho stále trvá aj dobrovoľná nezamestnanosť.V súvislosti s globálnou hospodárskou krízou,
ako na záver uviedla Ing. J. Jakubeová, ÚPSVaR
v Novom Meste nad Váhom od 18. februára
ponúka pre zamestnávateľov, ich zamestnancov
a tých, čo hľadajú prácu z regiónov Nové Mesto
nad Váhom a Myjava bezplatné PRACOVNO PRÁVNE PORADENSTVO (0907 369 973, mail:
poradenstvo@upsvarnm.sk, viac na str. 12).

LINKA PRE SENIOROV
Fórum pre pomoc starším v spolupráci
so spoločnosťou Deloitte Slovensko začiatkom
februára spustilo krízovú Senior linku s cieľom
pomôcť starším občanom v kritických životných
situáciách. Pomoc a rady budú starším ľuďom
poskytovať odborne vyškolení pracovníci na
bezplatnom telefónnom čísle 0800 172 500 v
pracovných dňoch v čase od 9.00 do 17.00 h.
Viac informácií nájdete na w w w. fo r u m s e niorov.sk .

KDE BUDEME VOL IŤ ?
Po piatich rokoch pristúpime k volebných
schránkam, aby sme si na ďalšie funkčné obdobie zvolili hlavu štátu.
Voľby prezidenta SR sa uskutočnia jednotne na území celej SR v jeden deň, a to v
sobotu 21. marca. Ak by ani jeden z kandidátov
nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov
oprávnených voličov, druhé kolo sa bude konať

o ďalšie dva týždne - 4. apríla.
Za týmto účelom bude v meste vytvorených
15 volebných okrskov, v ktorých budú môcť
občania s právom voliť podľa miesta svojho
trvalého bydliska uplatniť svoje volebné právo.
Prinášame vám zoznam volebných okrskov s
volebnými miestnosťami a ulicami patriacich do
jednotlivých volebných okrskov.

ZOZNAM VOLEBNÝCH OKRSKOV A ICH ULÍC
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, M. Rázusa, Priemyselná,
S. 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. Langsfeldova, Považská,
Sasinkova, Šoltésovej.
Volebný okrsok č. 5 – VM: SOŠ, Jánošiíkova 4: Ul.Cádrova, Dubčekova, Hrušovského,
Jánošíkova, Kamenná, Kuzmányho, Lesnícka, Medňanského, Moyzesova, Poľovnícka, Pyšného,
Riznera, Stromová, Šafárikova, Športová, Vichtova.
Volebný okrsok č. 6 - VM: MŠ, J. Kollára 25: Ul. J. Kollára, Jasná, J. Kréna, Karpatská.
Volebný okrsok č. 7- VM: SOŠ, J. Weisseho 1: Ul. Javorinská, SNP.
Volebný okrsok č. 8 - VM: ZUŠ, Štúrova 15: Ul. Bajzova, Bernolákova, Bratislavská,
Čachtická, F. Kráľa, Jesenského, Jilemníckeho, M.R. Štefánika, M. Chrásteka, 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, J. Gábriša, Komenského,
Námestie slobody, Obrancov mieru, Palkovičova, Partizánska, P. 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, O. Plachého, Royova, Severná,
Tajovského.
Volebný okrsok č. 13 – VM: TSM, Klčové 34: Ul. A. Sládkoviča,
Dr.I. 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 ul. 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.
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KAMERY ZNÍŽILI PROTISPOLOČENSKÉ DIANIE
Zamestnanci mestskej polície (MsP) vlani
riešili 1037 priestupkov, čo bolo o 54 menej oproti
roku 2007. Konštatuje sa vo vyhodnotení činnosti
MsP za rok 2008.
-Najviac z toho – 919 priestupkov – bolo
proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
- v správe s nami listuje náčelník MsP mjr. Ing.
Marián Ovšák.
-Proti § 48 zákona č. 372/90 Z.z., VZN mesta
bolo 62 priestupkov. Vlani MsP zistila 10 podozrení z naplnenia skutkovej podstaty trestného
činu (TČ) a zistila, príp. zadržala 12 podozrivých.
Najviac – štyri TČ – sa týkali poškodzovania
cudzej veci, tieto skutky mali na svedomí piati
páchatelia. Krádeží a ublížení na zdraví bolo
zhodne po dva TČ, pod ne sa podpísali dve
dvojice páchateľov.
Ku kuriozitám patrila udalosť, ktorá sa
udiala v júli 2008 v novomestskej nemocnici,
kedy lekár na Palkovičovu ul. oznámil, že na
oddelení má pacientku v delíriu, ktorá útočí
nožom. Hliadka agresívnu ženu odzbrojila. Ďalší
kuriózny prípad sa odohral 3. septembra, kedy
zo strechy 12-poschodového domu pri stanici
chcel zoskočiť mladý muž. V spolupráci s OO PZ
a záchrannými zložkami sa podarilo 29-ročného
Mária P. z Piešťan zo strechy dostať (pozn. red.:
pomáhala pri tom aj jeho priateľka Eva S., na
ktorú Piešťanec v januári t.r. zaútočil nožom v
Tescoobchode. Pokladníčka skončila s vážnymi
poraneniami v trenčianskej nemocnici; od 7. 2.

bola matka 5-ročnej dcéry v domácom liečení).
Pri svojej práci MsP úzko spolupracovala s
OO PZ a Železničnou políciou, z inej činnosti
jej zamestnancov spomeňme: predvedenie 10
osôb na mestskú políciu, siedmich na OO PZ,
v 15 prípadoch spoluprácu s LSPP. Tri osoby
MsP previezla na trenčiansku psychiatriu, trikrát
zaisťovala miesta pre pristátie vrtuľníka záchrannej služby, 12-násobok toho (36) bol odchyt psov.
V 42 prípadoch doručila súdne zásielky, sto razy
použila donucovacie prostriedky na vozidle a 5
– x voči osobe.
Významnú úlohu v monitorovaní bezpečnosti
mesta zohrával kamerový systém. 1. decembra
2006 spustilo prevádzku chránené pracovisko.
Mestský monitorovací systém mal i nemalý
preventívny význam, už len jeho samotná existencia štatisticky znížila protispoločenskú
činnosť. Príkladom sú sídlisko Hájovky a Ul.
Ctiborova. Kamerový systém vlani napr. odhalil
293 dopravných priestupkov, 1 požiar, 5 porušení
VZN mesta, 2 priestupky proti majetku a 3 proti
občianskemu spolunažívaniu, 2 razy lokalizoval
zraneného človeka a i. V rámci preventívnej
činnosti MsP robila na školách a MŠ prednášky
proti kriminalite a z dopravnej výchovy, pokračoval
i projekt Správaj sa normálne pre žiakov 5. roč. ZŠ.
K výcviku sebaobrany a používania donucovacích
prostriedkov slúžila v suteréne MsP telocvičňa.Stanovené zámery MsP podľa jej náčelníka
i so zníženým stavom pracovníkov splnila.

PREDNES, VÝTVARNÁ TVORBA A D. ŠTUBŇA
Žiaci od 6 do 15 rokov opäť
dostávajú príležitosť ukázať,
čo v nich je. Tentoraz po výtvarnej stránke a v umeleckom
prednese. Stačí sa zapojiť do
Festivalu Dominika ŠtubňuZámostského; propozície II.
ročníka sú už na školách.
Najmladší festival organizuje mesto v spolupráci s MsKS, MsK Ľ. V.
Riznera a MO MS v Novom Meste nad Váhom
ako spomienku na spisovateľa, pedagóga a humanistu, ktorý tu pôsobil v rokoch 1947 – 1970
(jeho potomkovia stále žijú v našom meste).
Kým stvárňovaná téma vo výtvarnej oblasti je
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len na fantázii a ľubovôli žiaka, umelecký prednes
poézie a prózy je orientovaný výlučne na tvorbu
D. Štubňu-Zámostského. Učený je žiakom 1. – 6.
ročníka ZŠ a primeraných ročníkov 8-ročných
gymnázií. Stanovenie vekových kategórií podmieni počet prihlásených účastníkov. Súťažiacich v
prednese treba nahlásiť do 15. mája doručením
prihlášky do mestskej knižnice. Do 29. mája
možno do MsKS p. L. Fandrovej odovzdať výtvarné práce. Odborné poroty určia najlepších
účastníkov festivalu. Slávnostné vyhlásenie
výsledkov Festivalu D. Štubňu - Zámostského,
udelenie cien a vernisáž výstavy výtvarných prác
sa uskutoční 11. júna v Mestskom kultúrnom
stredisku v Novom Meste nad Váhom.
-b-

N I E P R Í K A Z , A L E P O Z VA N I E
Veľmi zriedkavo sa stáva, že na niekoľko
minút, resp. hodín máme výpadok elektrického
prúdu. Aj začiatkom roka nám hrozila podobná
situácia. Uvedomovali sme si, že by nešlo o
krátkodobý výpadok, ale o kolaps celej energetickej siete. Vďaka Bohu sa tak nestalo. Čo je
však prekvapivé – vždy, keď okúsime na chvíľu
výpadok elektriky – na druhý deň sa stretávam so
zvláštnymi reakciami ľudí. Takmer všetci hovoria:
„Taký krásny večer sme už dávno nemali! Po byte
sme si rozložili sviečky, nemuseli sme čumieť do
televízora či počítača, dobre sme sa porozprávali...“ Paradoxne to takmer všetci hodnotia veľmi
kladne. O toľkú krásu a radosť sa teda oberáme v
normálnych podmienkach!
Najzaujímavejšie však je, že podobný (trebárs
aj romantický) večer si môžeme urobiť kedykoľvek
chceme. Nikto nám to nezakazuje, nikto nám
neprikazuje do noci vysedávať pred televízorom...
Všetkých tých spotrebičov závislých na elektrickej
energii sa môžeme na chvíľu vzdať – vždy je to
naše rozhodnutie... Sami dobre vieme, ako ťažko
sa nám to darí. Akoby sme boli už na nich závislí
ako narkoman na drogách...
Práve sme vstúpili do doby, ktorá v liturgickom kalendári cirkvi je označená ako doba pôstu.
Trvá 40 dní. Počas nej si budeme pripomínať
Ježišovo utrpenie, ktoré končilo na kríži. Vieme,
že Jeho utrpenie bolo kvôli nám. Preto je pôstna
doba volaním a pozvaním. Sekulárny človek,
ktorý vidí na prvom mieste iba seba, Ježiša
odmieta. Nechce uznať svoju biedu, a preto odmieta Ježiša ako Krista - ako Záchrancu. To je
jeden z dôvodov, prečo nechápe a ani nemôže
pochopiť zmysel pôstnej doby. Filozofia sekulárneho človeka je odvodená od okamžitého
zážitku. Je presvedčený, že život je o užívaní si,
presne ako to vyjadril ap. Pavol o zmýšľaní ľudí
v jeho dobe: „Jedzme a pime, lebo zajtra zomrieme!“ (1Kor 15,32). Taký človek nechápe
dôvod, prečo by sa mal (aspoň na chvíľu) niečoho
vzdať: napr. dobrého jedla, zábavy alebo sexuálneho uspokojenia. Tvrdí, že život je práve o tom,
aby som z neho dostal, vytlačil maximum, a nie si
z toho ukrajoval, odopieral.
Lenže okolo nás žijú tisícky, ba milióny ľudí,
ktorí kráčajú touto cestou, no ako sami hovoria,
nenašli uspokojenie, naplnenie a šťastie, ktoré
hľadali. Napriek tomu, čo si denne doprajú a

užívajú, stále pociťujú prázdnotu.
V Písme je jedna kniha, ktorá sa venuje
práve tejto téme: biblická kniha Kazateľ. Jej autor
hovorí sám o sebe, že si doprial zábavy, pohodlia,
mnoho žien...: „Čokoľvek si moje oči zažiadali,
neodmietol som im; svojmu srdcu som neodoprel
nijakú radosť“ (Kaz 2,10). Len málo ľudí na svete
malo, alebo má takéto možnosti. Zvykneme im
závidieť. No autor knihy Kazateľ hneď vzápätí
vyznal, že ho to neuspokojilo, nenaplnilo: „Všetko
to bola márnosť a honba za vetrom“. Ježiš sa
veľmi trefne spýtal: „Veď čo prospeje človeku,
keby aj celý svet získal, ale samého seba by
stratil, alebo by si uškodil?“(L 9,25).
Pôstna doba je pozvaním, volaním: človeče,
všetko, čo je tu okolo teba, ťa nenaplní, neuspokojí. Skús hľadať inde, vydaj sa opačným smerom,
prestaň sa točiť okolo seba. Pozri na Ježiša,
ktorý sa kvôli tebe vzdal všetkého. Dobrovoľne
sa vzdal nebeskej slávy a stal sa obyčajným
človekom, jedným z nás. Apoštol Pavol hovorí, že
Ježiš prijal na seba úlohu služobníka – doslova:
otroka. Ukázal nám príklad. Vždy, keď sa niečoho
dobrovoľne vzdáme – získame, otvorí sa pred
nami niečo nové, dovtedy nepoznané. Ježiš žil
šťastným, naplneným životom. Práve spôsob jeho
života priťahoval k Nemu ostatných. A pritom sa
stále viac a viac rozdával.
Pôstna doba je pozvaním, volaním, nie príkazom. Akýkoľvek príkaz zvonku – nech by sa týkal
zdržania sa stravy, zábavy, či dokonca sexuálneho uspokojenia – bude sa človek snažiť formálne
naplniť. Pritom bude túžiť, aby sa rýchlo jeho
odriekanie skončilo a mohol si žiť tak, ako mu to
vyhovuje. Takúto prax Ježiš odhalil u farizejov a
nazval ju pokrytectvom. Predsa Boh vidí do hĺbky
môjho srdca a pozná moje motívy (= skutočné
dôvody každej mojej činnosti). On chce, aby
moje odriekanie bolo dobrovoľné, lebo iba vtedy
má zmysel. Také bude vtedy, ak som pochopil a
prijal, čo znamenalo Ježišovo odriekanie pre mňa
osobne. Preto sa aj ja rád vzdám toho, čo mne
pôsobí radosť. Chcem byť viac závislý na Ňom,
a nie na tom, čo tu obklopuje môj život. Veď bez
toľkých vecí sa dá žiť (to je pozvanie: skúsme to!,
nebuďme otrokmi svojich žiadostí!), no bez viery
v Krista nechcem byť ani na chvíľu. Kiež by sme to
poznali viacerí, a to nielen v tejto pôstnej dobe.
Ľubomír Ďuračka, evanjelický farár
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Nové Mesto nad Váhom

ZUBNÁ AMBULANCIA

v súvislosti s globálnou hospodárskou krízou
ponúka

DENTAL CENTER

pre zamestnávateľov, ich zamestnancov i tých,
čo hľadajú prácu z regiónu okresov
Nové Mesto nad Váhom a Myjava

Vás pozýva do nových priestorov

na Ul. 1. mája č. 9

bezplatné
PRACOVNO-PRÁVNE
PORADENSTVO

Otváracie hodiny:

každú stredu
od 9.00 do 14.00 h
v budove ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom,
Hviezdoslavova 40,
4. poschodie, č. d. 406

Pondelok, streda
Utorok, štvrtok
Piatok

9,00 – 18,00
7,30 – 15,30
7,30 – 13,00

ZMLUVY SO VŠETKÝMI ZP

telefonický kontakt: 0907 369 973
mail: poradenstvo@upsvarnm.sk

Radi Vás privítame!

PONÚKAME
Najnovšie melírovacie
a farbiace techniky

Dámske, pánske
a detské strihy

Poradenské
a vizážistické
služby
Predaj kozmetiky Wella

Ô

Tešíme sa na Vašu
návštevu
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Otváracie hodiny:
Pondelok 10,00 - 18,00 h
Utorok, streda, štvrtok
8,00 - 18,00 h
Piatok
10,00 - 17,00 h
Sobota
9,00 - 12,00 h

D O Š T YR ID S AŤ P R IJÍMAT EĽ OV DA N E
V našom meste máme 38 prijímateľov 2 %
z dane (oproti vlaňajšku o jedného viac), ktoré
sa v čase od 1. septembra do 15. decembra
v intenciách zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z
príjmov § 50 zaregistrovali u notára do zoznamu
prijímateľov.
Môžeme si vybrať z 36 občianskych združení
(OZ), jedného účelového zariadenia cirkvi a
náboženskej spoločnosti (ÚZ) a jednej neziskovej organizácie (NO) poskytujúcej všeobecne
prospešné služby.
OZ ACTIV KLUB, J. Gábriša 60/21 – IČO
36122734, OZ Agronovaz CAVALLI, Priemyselná
2 – IČO 42026148, OZ BOX – CLUB, Športová
22 – IČO 34017810, OZ BREČTAN, Hurbanova
14 – IČO 36127701, OZ CANTABILE, zmiešaný
spev. zbor, Dukelská 14 – IČO 36131431, OZ
CERBEROS GYM, J. Kollára 10 – IČO 36118559,
OZ DAKO, Dr. I. Markoviča 8 - IČO 42019290,
OZ Dobrovoľný hasičský zbor Emerson, a.s.,
Piešťanská 44 – IČO 00177474, OZ Dychová
hudba Bučkovanka, Športová 30 – IČO 35593105,
OZ Futbalový klub, Športová 22 – IČO 42015031,
OZ Hokejový klub Strojstav, Trenčianska 1886
– IČO 35607106, OZ Karate klub Goju-ryu,
Tematínska 13 – IČO 36129101, OZ MOTO
team racing, Piešťanská 22 - IČO 37914243,
OZ NODAM – Združenie detí a mládeže, Klčové
87 – IČO 37918095, OZ Rodičovské združenie
pri bilingválnom slov.-špan. gymnáziu, Športová
41 – IČO 17319617, OZ Rodičovské združenie
pri IV ZŠ, Odborárska ul. - IČO 17319617,
OZ Rodičovské združenie pri Materskej škole,
Poľovnícka 12 – IČO 17319617, OZ Rodičovské
združenie pri Materskej škole, Dibrovova 13
– IČO 17319617, OZ Rodičovské združenie pri
Strednej odbornej škole, Piešťanská 2262/80

– IČO 17319617, OZ Rodinné centrum MANNA,
J. Gábriša 2 – IČO 42018803, OZ Slovenská rada rodičovských združení, Rodičovské združenie
pri Gymnáziu sv. Jozefa, Klčové 87 – IČO
17319617, OZ – Slovenská rada rodičovských
združení Rodičovské združenie pri Základnej
škole sv. Jozefa, Klčové 87 – IČO 17319617,
OZ Slovenská rada rodičovských združení,
Rodičovské združenie pri Materskej škole,
Hurbanova 6 – IČO 17319617, OZ Slovenská
rada rodičovských združení, Rodičovské
združenie pri ZŠ, Tematínska 2092 – IČO
17319617, OZ Slovenský skauting, 15. zbor
Javorina, Hurbanova 12 – IČO 36120511, OZ
Slovenský zväz telesne postihnutých – Okresné
centrum Nové Mesto n.V., M.R. Štefánika 17
– IČO 36122343, OZ SLUHA, Čulenova 21 IČO 42020395, OZ Spoločnosť Joga v dennom
živote, pobočka N.Mesto n.V., 1.mája 21 – IČO
34015647, OZ Spoločnosť na pomoc osobám s
autizmom v Novom Meste nad Váhom, Kollára č.
3 – IČO 42013607, OZ SRRZ – RZ pri Materskej
škole, J. Kollára 20 - IČO 17319617, OZ ŠO
Považan - Šachový klub, Weisseho 17 – IČO
42020662, OZ Telovýchovná Jednota RIO team,
Záhradná 1 – IČO 42018404, OZ Tenisový klub
KLIMATECH, Piešťanská 55 – IČO 31201326,
OZ Tenisový klub Zelená voda, Izbická 29 – IČO
42018595, OZ ÚTULOK NÁDEJ pre opustených
a týraných psíkov, Klčové 41 - IČO 36123072,
OZ VIDLOMET, Karpatská 26 – IČO 42016550,
ÚZ cirkvi a náboženskej spoločnosti:
Kongregácia školských sestier de Notre Dame,
Klčové 87 – IČO 00677574, NO poskytujúca
všeobecne prospešné služby: Považská akadémia vzdelávania, Trenčianska 1880/20 – IČO
36119172.
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Ô S MEHO MARCA BU D E L E TNÝ DE Ň
Tohoročný 8. marec nebude len sviatkom
žien, ale i – divadla. Zvláštny bude i tým, že
napriek reálnemu predjariu zavládne v druhú
marcovú nedeľu
Letný deň. V tento deň sa
uskutoční premiéra rovnomennej inscenácie grotesky Slawomira Mrozka (na foto) v
naštudovaní Divadielka galéria pri Mestskom
kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom.
Skupinu novomestských ochotníkov združenú
okolo Ivana Radošinského režijne viedol študent
3. ročníka divadelnej réžie a dramaturgie z triedy
prof. Juraja Nvotu Robo Kočan.
Napriek finišovaniu s nácvikom inscenácie
niekoľko dní pred premiérou si mladý študent
VŠMU v Bratislave počas prestávky na skúške
našiel čas na rozhovor.
*Ako ste sa dostali k novomestským
ochotníkom?
Zavolal mi váš rodák Roman Polák a spýtal
sa ma, či by som nechcel s Novomešťanmi
spraviť nejaké predstavenie, má vraj ísť o klasickú
činohru, žiadne alternatívne divadlo. Súhlasil som
a nemusel som ani dlho rozmýšľať. Lákala ma
práca s neprofesionálnym hercom.
*Ako často skúšate a ako sa vám spolupracuje s týmto kolektívom?
Skúšame dvakrát týždenne, s hercami divadielka sa mi pracuje skutočne dobre.
*Je to vaša prvá skúsenosť s amatérskym
divadlom?
Ako režiséra áno. Inak som hrával v Detskom
divadelnom súbore Masky v Humennom. Bolo to
veľmi úspešné divadlo. Dostali sme sa s ním až
do Japonska, zúčastňovali sa rôznych festivalov
v Európe a žali, dokonca viackrát, úspechy na
celonárodnom súťažnom festivale Zlatá priadka.
Okrem toho som absolventom bratislavského
Konzervatória, odbor herecká tvorba. Viem sa
teda plne vcítiť do roly či pocitov herca. Je to zaujímavé a dobré najmä z aspektu, že viac ako o
režijnú prácu v tomto prípade ide o prácu s hercom, pri ktorej sa využívajú úplne iné postupy.
*Čo hovoríte na novomestských ochotníkov?
Sú veľmi šikovní, snažia sa. Čo je vôbec na
ochotníkoch super, je to, že veľmi chcú robiť, že
to neberú ako povinnosť, čo nemožno - až na
výnimky - povedať o profesionálnom divadle. A
to, že divadlo robia z lásky, na javisku vidieť a
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poznať. Osobne si to veľmi vážim.
Na tejto práci ma baví najmä to,
že i hercov táto práca baví. Je to
veľmi príjemné.
*Je krátko pred premiérou,
v akom štádiu nácviku ste?
Divadelným žargónom povedané, máme to už celé nahodené, dotvárame len
malé detaily a vychytávame posledné muchy.
Poliak S. Mrozek, autor Letného dňa, je absurdný dramatik. Veľmi zvláštny a osobitý. Dosť
silno ovplyvnil slovenské divadlo, hlavne Lasicu
a Satinského – majú podobný humor. Verím, že
i v interpretácii členov Divadielka galéria jeho hra
zaujme divákov.
*Ste tkp. v druhom polčase
vysokoškolského štúdia, aké umelecké aktivity máte za sebou, príp. pred sebou?
Bolo toho viacej. Písal som pre rozhlas a
robil školské inscenácie. Teraz práve pripravujem
dve veci. V pondelok 9. februára som mal prvú
čítačku Moliérovho Dona Juana, ktorého robím
v škole, v marci budem robiť v Mestskom divadle
v Bratislave Mrozkových Stroskotancov.
*Ako to všetko stíhate a čo vám táto práca
dáva?
Stíham. Všetko je to o osobnej organizácii
času a o tom, že mám z tejto práce radosť a
nevnímam ju ako povinnosť. Robiť „kumšt“ ma
teší a dodáva mi silu. Pomáha mi a veľa sa z
neho učím aj po profesionálnej stránke. Práca
s ochotníkmi má svoje špecifiká, na rozdiel od
profesionálov treba im napr. vysvetliť, ako sa má
daná situácia zahrať, stvárniť. Aj výstavba scény
musí byť pre diváka čitateľná. To všetko a mnohé
iné ovplyvňuje režiséra v kontakte s nehercami.
*Máte vo svojej práci nejaký vzor, nejakého režiséra?
Ani nie, viac sa zameriavam na text, či ma
zaujme, resp. čím môže zaujať diváka. Osobne
obľubujem Čechova a ruskú dramatiku. Mrozkov
Letný deň je viac-menej groteska. Aj grotesknosť
mám rád, a nielen na javisku, ale i v živote.
*Prijali by ste ponuku novomestských divadelníkov na ďalšiu spoluprácu?
Ak bude o ňu záujem, rád opäť zavítam do
Nového Mesta, ale momentálne je najdôležitejšia
premiéra 8. marca. Príďte si spolu so mnou a hercami Divadielka galéria spraviť Letný deň.

MARE C V KNIŽNICI BOHAT Ý
Čítame preto, aby sme nahliadli, kto sme a
kde sa nachádzame. Podľa autora Dejín čítania
A. Manguela je čítanie, - skoro ako dýchanie,našou základnou funkciou a uctievanie knihy je
jeden z princípov gramotnej spoločnosti.
No číta sa menej. Tento pokles sledujeme
najmä u detí a mladých ľudí. Niekedy však stačí
vhodná motivácia, ktorou môže byť napr. jedna
dobrá kniha, aby pochopili, že čítanie je veľké a
krásne dobrodružstvo. V našej knižnici sú stovky
takýchto kníh a hlavnou náplňou našej práce je
starať sa o to, aby mali čo najviac svojich čitateľov.
Niekedy sa cesta do knižnice hľadá ťažšie, sú
rodiny, kde tradícia čítania nemá žiadne korene,
preto vítame kolektívne návštevy zo školy a
každý rok sa na ne starostlivo pripravujeme. Aká
bude naša tohtoročná marcová ponuka?
Predovšetkým sú to vedomostné kvízy s
otázkami prispôsobenými vekovým kategóriám
2. – 8. ročníka: „Kde bolo, tam bolo... alebo
Rozprávky sú prvým kľúčikom, ktorým otvárame
dvere do sveta čítania“ – kvíz pre druhákov a
tretiakov; „Cestujeme po krajinách EÚ“ – kvíz pre
štvrtákov až ôsmakov z oblasti literatúry, kultúry a
geografie štátov EÚ; „Poďme spolu do rozprávok
P. Dobšinského“ – kvíz pre tretiakov až piatakov,
v ktorom budú spolu poznávať jeho najkrajšie
rozprávky. Okrem kvízov pre školy na požiadanie
urobíme informačné besedy o knižnici a besedy o
regionálnych autoroch a ich tvorbe.
26. marca navštívi knižnicu aj spisovateľka
pre deti Ľubica Suballyová, ktorá predstaví svoju

ZVESTI - RADY - POSTREHY
Marec – Mesiac knihy
8. marec – Medzinárodný deň žien
18. marec – Medzinárodný deň invalidov
21. marec – Prvý jarný deň
Medzinárodný deň boja proti
rasovej diskriminácii
Svetový deň poézie
Svetový deň lesov
22. marec – Svetový deň vody
24. marec – Deň horskej služby
25. marec – Deň zápasu za ľudské práva
Deň počatého dieťaťa
27. marec – Medzinárodný deň divadla
28. marec – Deň učiteľov

knihu Kľúčik od trinástej komnaty.
V spolupráci s OO Únie žien Slovenska sa
10. marca v knižnici uskutoční 42. ročník festivalu
umeleckého prednesu poézie a prózy Vansovej
Lomničky. Aj touto cestou pozývame dievčatá a
ženy (od 16 rokov), ktoré rady recitujú, aby sa
zapojili do súťaže.
V rámci Mesiaca knihy bude od 23. do 28.
marca tradične prebiehať aj Týždeň slovenských
knižníc. Pre milovníkov poézie sme pripravili
stretnutie s básnikom Erikom Ondrejičkom a
básnikom a spisovateľom Ľubomírom Feldekom,
ktoré sa uskutoční v stredu 25. marca o 15,00
h v knižnici. Počas tohto týždňa sa môžu detskí
čitatelia bezplatne zaregistrovať, bez sankčných
poplatkov vrátiť aj dlhodobo upomínané dokumenty a zdarma využiť čitáreň aj neregistrovaní
návštevníci knižnice (platí pre deti i dospelých).
Veríme, že si vyberiete z našej ponuky a prijmete naše pozvanie. Okrem spomínaných podujatí na vás čakajú knižné novinky, ale i knihy zo
staršej ponuky, internetové pracovisko a čitáreň s
pestrou ponukou dennej tlače a časopisov.
PhDr. Eva Berková

Z POSTELE SKÔR
V závere marca, či sa nám to páči, alebo
nie, si budeme musieť privstať a z postele ísť
o hodinu skôr. S príchodom letného času 29.
marca sa hodinová ručička posúva z druhej na
tretiu hodinu rannú, čo znamená, že do práce
či za inými povinnosťami budeme vstávať o
rovných 60 minút skoršie.
Z pohľadu spáčov sa situácia zmení k
lepšiemu 25. októbra, kedy prejdeme na zimný
čas.
-r-
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VELIKÁN RIZNER
Hradba hôr Karpatského oblúka odrazila ozvenou
prvé kvílivé zaplakanie, ktoré vyletelo z podhradského domu oproti
evanjelickej fary nadránom 10.
marca 1849, teda pred 160 rokmi.
Dcéra „jej veličenstva“ pôrodnej babice Kozicky,
ktorá už možno po stý raz utrela zarosenú tvár
pani učiteľky, a velikán slovenských dejín bol na
svete.
Že nie velikán? Veru, Angličanom nemusíme
závidieť Shakespeara či Dickensa, Francúzom
Voltairea, Rousseaua či Balzaca, Nemcom Bacha
či Goetheho Nie! Ľudovít Vladimír Rizner bol
prinajmenšom rovnaký, ak nie väčší génius ako
oni! Veď len jeho Bibliografia písomníctva slovenského je dielo, aké väčšinou píšu mnohé tímy
akadémií vied, a Rizner ju zostavil sám.
Je zaujímavé, že sám Rizner sa verejne
prezentoval ako obor. Dôkazom toho je aj jeho
podpis v liste Andrejovi Kmeťovi: Ľ. Rizner
– Obrov. Všimnime si bližšie tieto priezviská.
V nemeckom jazyku výraz Riese (čítaj ríze) v
prenesenom zmysle znamená obor, veľký človek,
resp. smerom k významu veľký mysliteľ. Tu celkom
prirodzene môže vyskočiť otázka: neznie to z úst
Riznera chválenkársky? Na ujasnenie nech nám
slúži pár viet zo spomínaného listu z 30.5.1873
napísaného v Zemianskom Podhradí: „ Ráčte na
mňa nezapomínať, keď Vám čas dopustí, poctite
ma svojím priateľským lístkom. Veľmi ma potešíte“
a na samom konci listu: „Ráčte prijať srdečný
pozdrav – a keď i Vás i o ďalšie priateľstvo a
priazeň srdečne prosím, ostávam s najhlbšou
úctou. Váš opravdivý ctiteľ a Vám so všetkým
oddaný sluha Ľ.V.Rizner – Obrov“. Z citácie,
uznajte sami, nevyznieva ani len náznak chválenkárstva.
Pritom bolo by sa čím chváliť. Zoberme si
napríklad za základ známu Bibliografiu ...
Cieľom Riznerových snáh bolo o. i. zakladať
knižnice a usmerňovať ich fungovanie. Do toho
spadá i konštituovanie funkčnej vedeckej bibliotéky; organizovať čitateľské a potravinárske spolky;
kontrolovať a usmerňovať viac ako 50 spolkov
a knižníc; tvoriť a publikovať spisy pre ľud, napr.
Zemepisná čítanka, z toho tvoriť učebnice pre
školy; hľadať možnosti spolupráce so spisovateľmi
u nás i na území Čiech a Moravy; získavať ru-
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kopisy pre záchranu slovenskej kultúry; pri zostavovaní Bibliografie navštíviť celú plejádu miest a
obcí, získavať na to finančné prostriedky najmä v
ČR a USA, lebo zo Slovenska to pre maďarizáciu
bolo nemožné; položiť základy moderného vedeckého výskumu u nás; zostavovať topografické
slovníky, zbierať a registrovať národné piesne,
porekadlá, poviedky a i., verejne prezentovať
svoju vlastnú techniku pracovných postupov a
venovať pozornosť archeológii a tvoriť bibliografie
súčasných slovenských i cudzích spisovateľov.
Za zmienku stoja i nemalé Riznerove
úspechy v ekumenizme. Spolupracoval s mnohými osobnosťami z radov katolíckych kňazov
vrátane bošáckeho rodáka Šándorfiho. A hoci sa
nestotožňoval s programom žiadnej politickej strany, maďarská katolícka Ľudová strana ho rátala za
svojho kandidáta.
Pri svojej všestrannej činnosti mal Rizner
okolo 170 spolupracovníkov, ktorí napomáhali uskutočňovať cieľ všetkých jeho aktivít –
pozdvihnúť slovenský národ. V práci nepoznal
únavu, a to všetko v snahe, - ako sám píše,- aby
jeho „krvopotne nazbierané klásky mohol v snopy
zviazať a v národnej stodole uložiť ku trvanlivému
záživnému pokrmu národa a k sláve...“
Je nepopierateľné, že Ľ. V. Rizner na poli
národnej kultúry a pre slovenský národ vykonal
kus veľkej práce, ktorá si zasluhuje pozornosť i ďalších generácií.
Ing. Dušan Ochodnický, CSc.

15. marec je Medzinárodným dňom spotrebiteľských práv. Zlepšovanie spotrebiteľských
práv patrí k základným hodnotám, ktoré si stanovila Európska únia, ktorej je Slovensko členom.
Pred piatimi rokmi vydala Európska komisia – Generálne riaditeľstvo zdravia a ochrany
spotrebiteľa 10 základných princípov, ako právo
Európskej únie chráni spotrebiteľa bez ohľadu
na to, z ktorej krajiny EÚ pochádza. O. i. sú to
napr. tieto zásady: ak to nefunguje, vráť to späť,
vysoké štandardy bezpečnosti pre potraviny a
iné spotrebiteľské tovary, poznaj, čo ješ, zmluvy
majú byť spravodlivé pre spotrebiteľov, spotrebitelia môžu zmeniť svoje rozhodnutie, spotrebiteľ

ŽENA A JEJ SVET

Erik Pekarovič, LOĎ
V novomestskom stánku kultúry bol nedávno sviatok – vernisáž medzinárodnej výstavy výtvarných
a literárnych prác.
Podujatie Týka sa to aj teba 2008 je výsledkom už 10 rokov úspešne trvajúcej spolupráce
medzi Zlínskym krajom a mestami Uherský Brod
a Nové Mesto nad Váhom.
Organizátorom výtvarnej súťaže Svet očami
skutočnosti a fantázie bola novomestská ZUŠ J.
Kréna, usporiadateľom literárnej súťaže Zelená
planéta zase MsK Ľ.V.Riznera v Novom Meste
n.Váh. a Spoločný školský úrad Považany.
O tom, že naši súťažiaci z MŠ, ZŠ a ZUŠ
sú veľmi šikovní, svedčia nielen krásne práce,
ktoré boli na výstave, ale aj ocenenia, ktoré
deťom odovzdali zástupcovia mesta a okresu
Nové Mesto nad Váhom a Zlínskeho kraja.

Stokrát jej žehnali
Stokrát ju vysmiali
Stokrát ju vohnali
do poroby mužských
snov.
Stokrát sa prebudila
Stokrát sa ohradila
Stokrát sa ubránila
pre lásku
mocnejšiu od slov.
Je oporou Zeme
Sama rodí život
ako roľa
Ak nehu jej nik

neberie
Sama je kvetom, ruži
sa podobá.
Neberte žene nehu
Neberte hold jej
poslaniu
Svet skrásnie
ženou dôstojnou,
stvorenou pre sväté
uzly, čo viažu vesmír
silou nezmernou.
(Z pripravovanej knihy
básní M. Chajmovej:
Na krídlach času)

nesmie byť klamaný, ochrana počas dovolenky a
efektívna náhrada pri cezhraničných sporoch.
Podľa vyjadrenia Asociácie spotrebiteľov
Slovenska v tomto dokumente je minimálna
úroveň ochrany, ktorú majú mať všetky krajiny EÚ
a ktoré by mali podľa európskych zákonov dať
spotrebiteľom. Aké sú to presne práva a ako ich
možno využívať, to sa líši v každej krajine a závisí
od toho, ako sa zaviedli európske pravidlá do
národného práva. Z pohľadu spotrebiteľa je však
prvoradé, aby sa naučil a nebál sa uplatňovať svoje oprávnené práva, lebo, ako je známe, Slováci,
a teda i my, Novomešťania, v tomto smere stále
ešte zaostávame za ostatnými Európanmi.

T Ý K A S A T O AJ T E B A
V literárnej súťaži Zelená planéta v I. kat. 3.
miesto získali K. Ježovicová a B. Plaskurová za
Rozprávku o zelenom čertovi zo ZUŠ J. Kréna.
V III. kat. sa z 1. miesta tešil M. Bača zo ZŠ
Tematinska (Jarná krajina). Zimná noc vyniesla 2.
priečku N. Kubicovej z tej istej školy.
Výtvarná súťaž Svet očami skutočnosti a
fantazie v kat. MŠ - detí do 5 rokov (r.) priniesla
prvenstvo E. Lajčokovej z MŠ Dibrovova, 2. miesto
„sa ušlo“ L. Ilenčíkovej z Hollého ul. V kat. detí do
6 r. zvíťazila L. Benčíková, Dibrovova ul.
Novomešťania v kat. ZŠ nezabodovali, za to
uspeli v kat. žiaci ZUŠ. Tu v kat.do 7 r. sa zo „zlata“
tešili V. Gombálková a E. Pekarovič, 2. miesto si
vykreslili L. Lukáčová a V. Hlaváč, zvláštnu cenu
si odniesol O. Hornáček. V kat. 8 - 11 r. zabodovala 2. miestom N.
Fraňová. Prvenstvá
si vybojovali v kat.
12 - 15 r. D. Valovič,
v kat. kolektívnych
prác ZUŠ N.
Mesto a v kat. výtvarných projektov B.
Jamrichová.
Dr. Marta Viteková
Foto:
Lenka Nemčeková

é
Beáta Plaskurová,
Katarína Ježovicová
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V E Ž A S A ROZ OZ V U Č Í H U D B O U

Veža postavená na rohu Ulíc Haškovej a
Hviezdoslavovej sa koncom marca rozozvučí.
Nie však zvonmi, ako by sa dalo očakávať, ale
- hudbou.
Koncom marca sa v suteréne nárožia novostavby postavenej v investorstve novomestskej firmy Bolton, s.r.o., uskutoční zhruba pre
200 domácich a pozvaných hostí tkp. generálka
otvorenia džezového klubu s reštauráciou Blue
Note ( pozn.: o jeho chystanom zriadení vo Veži
sme vás už informovali v č.7- 8/2007).
- Po tejto predpremiére, na ktorej pre
uzavretú spoločnosť vystúpi slovenská džezová
formácia Peter Sárik Trio, slávnostné otvorenie
džezového klubu bude 1. apríla, - upresňuje Ing.
Henrich Hritz, dramaturg klubu a ďalej dodáva:

- Sme radi, že sa tejto, pre nás a dozaista
i všetkých priaznivcov dobrej hudby významnej
udalosti ujmú známy spevák Paľo Hammel a
džezová stálica Adriena Bartošová. –
Podujatia vo Veži nielen hudobného charakteru by sa mali konať zhruba dva až trikrát do
týždňa. Popri hlavných víkendových podujatiach
o 20,00 h nemenej zaujímavé budú i džezové
stredy o 19,00 h pre začínajúcich hudobníkov.
A čím chcú v najbližšom období organizátori
prilákať návštevníkov do džezového klubu?
-V apríli okrem otváracieho programu s P.
Hammelom a A. Bartošovou ešte vystúpia
džezové formácie: v sobotu 11. apríla „3+1“ a
Remedios, 18. apríla Petr Zelenka Quartet z
ČR, 22. apríla by sme mali v našom klube privítať
B-Double-U, Organ Trio Featuring a Mark Mc
Knight (Rakúsko, Veľká Británia a USA). Aprílovú
ponuku v piatok dvadsiateho štvrtého zavŕši
Michal Borbély Quartet z Maďarska.Milovníci dobrej hudby sa majú teda na čo
tešiť. Veža, resp. džezový klub v jej suteréne, sa
zakrátko rozozvučí - džezom. No nielen ním. V
pláne sú i iné hudobné žánre a rôzne malé javiskové formy. Tým sa kultúrna ponuka pre občanov
a návštevníkov nášho mesta obohatí.

V PLÁNE ŽIVÁ KNIHA I MINIATÚRY DOMINÁNT
V Novom Meste nad Váhom sa zakladá Klub
mladých manažérov. Pre Novomestského spravodajcu to uviedla jeho vedúca Danka Madžová z
Centra voľného času v Novom Meste nad Váhom
a pridala k tomu ďalšie podrobnosti.
- Do klubu sa môže prihlásiť každý žiak 2.
stupňa základnej a každý študent strednej školy.
Zapojením sa do projektu Euroinkubátor majú
mladí ľudia možnosť už počas štúdia získavať
pracovné zručnosti, a tým perspektívne zvyšovať
zamestnateľnosť absolventov.
Jednou z prvých aktivít klubu bude spolupráca na tvorbe priestorovej mapy Slovenska (s
postupným rozšírením na Európu) pozostávajúcej
z miniatúr dominánt jednotlivých regiónov.
Projekt začali realizovať mládežníci z Turca,
kde už začala táto mapa vznikať. Spoločným
úsilím sa má vytvoriť najväčšia učebná pomôcka
na svete – obrovská priestorová mapa Turca,
postupne celého Slovenska a napokon aj Európy.

18

Táto myšlienka dokonca vzbudila pozornosť
niekoľkých zahraničných škôl a tri z nich - v
Maďarsku, Švédsku a Portugalsku - už deklarovali
záujem o spoluprácu. Naším zámerom je začleniť
do mapy aj náš podjavorinský región. Zhotovením
jeho typických dominánt v miniatúrnej podobe
chceme zviditeľniť náš kraj v SR i vo svete.Podľa D. Madžovej nepôjde o jedinú činnosť
rodiaceho sa klubu mladých manažérov.
- V pláne máme zhotoviť tzv. Živú knihu o
rodnom meste a kraji s cieľom bližšie zoznámiť
hlavne mladú generáciu s jej rodným regiónom,
jeho osobnosťami spoločensko-kultúrneho a
vôbec verejného života a ľuďmi, ktorí svojou
činnosťou podporujú mládež v jej snaženiach. Ak vás tieto aktivity oslovia a budete sa
chcieť stať členom klubu mladých manažérov,
kontaktujte sa s jeho vedúcou Dankou Madžovou
na e-mailovej adrese: cvc-nmnv@stonline.sk,
alebo osobne v CVČ či na t. č. 771 2420.

N A J L E P Š I A J E - P I N O VA
Hoci je v záhradkách obdobie vegetačného
pokoja, záhradkári zo Z0 Slovenského zväzu
záhradkárov č. 15 – 44 v Novom Meste nad
Váhom „nespia“ zimným spánkom a koncom
januára uskutočnili z iniciatívy preds. ZO M.
Franka ochutnávku 12 sort jabĺk.
Desiati skúsení záhradkári jablká ochutnávali
a hodnotili podľa kritérií Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho.
Sledovali vôňu plodov, konzistenciu dužiny a jej
šťavnatosť, tvar a vzhľad plodov, charakteristiku
šupky a chuť podľa celkového dojmu. V sledovaných kritériách anonymným vzorkám prideľovali

body v hodnotiacej škále od 1 po 9. Po skončení
hodnotenia preds. ZO uviedol názvy vzoriek.
Po sčítaní bodov spomedzi jabĺk najlepšie vyšla
sorta Pinova. Za ňou nasledovali Rubín, Topaz,
Idared, Jonagold, Selena a Gala. V podstate ide o
nové odrody jabĺk, ktoré sú odolné voči niektorým
škodcom. Slovenský záhradkársky zväz ich preto
odporúča záhradkárom ako vhodné pre výsadbu.
Nielenže im uľahčia prácu pri ich pestovaní, ale
šetria aj životné prostredie. U týchto sort sa aj bez
väčších chemických postrekov dajú vypestovať
chutné a pekné jablká.
Ing. Viliam Verecký, člen OV SZZ Trenčín

BLAHOŽELÁME
Jozef Šimovič
òô
Mária Pristachová
Vilma Voglová
òô
Štefan Lackovič
Emília Svoradová
Ján Šido
òô
Emília Benechová
Emília Horňáková

V marci oslávia životné jubileá títo naši spoluobčania:
Jozef Čapoš
Anna Jašková
Vlasta Dujková
Jozef Kozák
Elena Gašparová
Jozefa Macková
Johana Haluzová
Emília Naďová
Anna Koreňová
Jozef Janega
Oľga Oravcová
Ignác Kriš
Anna Králiková
Daša Prekoppová
Helena Kusendová
Emília Kubíčková
Marta Šinková
Alžbeta Pavlíková
Jozef Mihala
Edita Vavřinová
Samuel Plesník
Anna Miklovičová
òô
Emanuel Polonský
Mária Radošinská
Josef Adam
Hilda Urbanová
Rudolf Roháček
Ida Adamovičová
òô
Marta Srdošová
Jozef Berec
Anna Fraňová

UVÍTANIA A KRSTY V JANUÁRI
Miriam Klčovská
Kristína Zemková
Michael Zemko

Šimon Košťál
Vanesa Garecová
Nela Madarová

SOBÁŠE V JANUÁRI
Ing. Branislav Zrubák
a PhDr. Katarína Malíková

ÚMRTIA V JANUÁRI
Ľudmila Bartošová
Rudolf Danek
Marta Gabašová
Elena Gurišová
Helena Hátriková
Ľudmila Hrehorová
Mária Igazová
Ivan Košťál
Mária Májska
Štefan Matajs

(1922)
(1916)
(1961)
(1922)
(1932)
(1923)
(1923)
(1959)
(1927)
(1943)

Augustín Moriš
Ing. Jozef Nágel
Elena Okrucká
Dušan Olaš
Dušan Petráš
Margita Plančárová
Viktor Poruban
Zdeněk Václav
Mária Vojteková

(1950)
(1924)
(1932)
(1950)
(1973)
(1948)
(1950)
(1946)
(1936)
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S M Ú T O Č N É P O Ď A KOVA N I A
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom a známym, ktorí
prišli 3. februára odprevadiť na poslednej ceste našu drahú
mamu, babičku a prababičku
Máriu IGAZOVÚ.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina
Keby ste vedeli, ako som Vás milovala, plakali by ste od radosti.
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom a známym, ktorí prišli
odprevadiť na poslednej ceste našu mamičku, babičku, prababičku a svokru
Helenu HÁTRIKOVÚ,
ktorá nás opustila 28. januára vo veku 76 rokov.
Smútiaca rodina

SPOMÍNAME
27. februára sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia nášho drahého
Gejzu SLÁVKU.
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré spomíname.
4. marca si pripomíname nedožité 65. narodeniny
Milana STRAKU.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami
4. marca uplynie päť rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a dedko
Jozef MAKATA.
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami
Človek, ktorý miluje a je milovaný, nemôže byť zabudnutý.
7. marca si pripomenieme 2. výročie úmrtia a nedožité 80. narodeniny
nášho drahého manžela, otca, dedka a pradedka
Jezefa PECHA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami spomienku.
Smútiaca rodina
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Mama, tvoje srdce prestalo biť, no v našich srdciach budeš stále žiť.
11. marca uplynú tri roky pre nás najťažšie, čo nás navždy opustila
naša drahá mamička a babička
Helena PČOLÁROVÁ.
Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou, úctou a so smútkom v srdci spomínajú
dcéry Milka, Marcela a syn Miro, vnúčatá a ostatná rodina.
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname.
Hoci si náhle odišiel, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach stále žiješ s nami.
21. marca uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a dedko
Dušan BÍLIK.
S láskou spomínajú manželka, dcéry Sylvia, Monika a Lucia s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Odišla si potichučky, bez slovíčka a bez rozlúčky.
Už rok spíš svoj veľký sen, nikdy na teba nezabudneme ...
24. marca uplynie rok, čo nás po dlhej chorobe navždy opustila
naša drahá
Helenka KAPUSTÍKOVÁ.
S láskou a úctou spomína smútiaca roddina

NA LINKE MsP
AGRESÍVNY PACIENT. 19. januára z oddelenia príjmu NsP oznámili na MsP, že agresívny
muž napáda personál a poškodzuje zariadenie
ambulancie. Hliadka na mieste zistila, že ide
o 52 - ročného Vladimíra Š. zo Starej Turej.
Za spáchanie priestupku proti občianskemu
spolunažívaniu priestupcovi udelili blokovú pokutu 33 €.
ÚTOK V MNEŠICIACH. 26. januára hliadka MsP preverovala telefonický oznam, ktorý
upozorňoval, že neznáme osoby v Mnešiciach
napadli staršieho muža. Hliadka MsP na mieste
zistila, že obeťou útoku je Milan U. Z fyzického napadnutia a z odcudzenia 177 € sú podozriví jeho
neter s priateľom. Pre podozrenie zo spáchania
trestného činu prípad prevzalo OO PZ.
CHCEL VRAŽDIŤ. 28. januára Policajný zbor
a hliadka Mestskej polície pátrali po mužovi
podozrivom z pokusu o vraždu v supermarkete
Tesco v Novom Meste nad Váhom. Páchateľa
zadržali v Čachticiach.

MALOLETÍ V AKCII. Zdá, sa, že 6. február
bol pre maloletých z okolitých obcí priam zakliaty. Na návštevu nášho mesta určite nebudú
- vlastnou vinou - spomínať v najlepšom.
Pod parou. Hliadka MsP v prvý februárový piatok preverovala telefonický oznam upozorňujúci
na mladé dievča, ktoré ležalo v bare na Ul.
železničnej. Hliadka na mieste zistila, že ide o
maloletú zo Bziniec pod Javorinou. Na miesto
privolali LSPP.
V ten istý deň hliadka MsP na Ul. Javorinskej
zistila pohyb mladého muža, ktorý javil známky
požitia alkoholu. Na mieste zistila, že je to maloletý občan z Dolného Srnia. Chlapca si prevzala
jeho matka. Oba prípady sa doriešia v spolupráci s ÚPSVaR.
Kamera odhalila sprejerov. 6. februára pracovníci kamerového systému zistili, že dvaja mladí
chlapci striekajú sprejom na budovu zimného
štadióna. Hliadka na mieste zistila ako podozrivých dvoch maloletých chlapcov z Brunoviec a
Podolia. Prípad je v štádiu riešenia.
mjr. Ing. Marián Ovšák,
náčelník MsP
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dorasteneckej lige (SDL). Táto súťaž slúži pre
všetkých, - ako sa povie, - na rozboxovanie
pred I. SDL a inými náročnejšími súťažami.
Naši 14-roční Ajdi Huseini a Tomáš Martiš nemali žiadnych súperov, preto boxovali proti sebe.
Zápas skončil nerozhodne a divákom sa páčil.
Víťazné stretnutia, dokonca pred limitom,
čiže RSC (absolútna prevaha súpera) zaznamenali: Dávid Didi, Andrej Duvergel a Patrik Čermák.
Na body vyhrali: Lukáš Kurnický a Peter Veselý.
Nedarilo sa Jakubovi Oravcovi - prehral na body.
Na sv. Valentína ( 14.2.) lásku ku chlapskému
športu svojím štartom na východe Slovenska v
Slovenskom Novom Meste v TOKAJ EXTRALIGE
preukázala trojica našich borcov. Janko Hraško
v „päťdesiatsedmičke“ narazil na súčasného
najlepšieho borca SVK Martina Parlagiho a prehral v 1. kole RSC. Nikolas Hoang vo váhe do 75
kg presvedčivo vybodoval Erika Baloga a rovnako
tak Michal Plesník v ťažkej váhe Juraja Dzobu.
Záznam z týchto stretnutí nájdete na: www.
skboxing.com .
Počínanie novomestských boxerov naživo
v pästiarskej aréne budete môcť sledovať 22.
marca o 18,00 h, kedy sa v Novom Meste nad
Váhom uskutoční tretie kolo TOKAJ EXTRALIGY.
Záujemcov o box srdečne pozývame do športovej
haly.
František Horňák, tréner box-clubu

ián Gábo
r

a

V novom roku, v závere
januára, v Dubnici nad Váhom
odštartovala nová seniorská súťaž
v boxe – TOKAJ EXTRALIGA,
odvysielaná v priamom prenose
M. Vareha- na STV 3.
prezident
Naši borci spoločne s
SABA
domácimi pästiarmi boxovali proti
Nitre. Vedeli sme, že tento zápas nebude ľahký,
lebo mesto pod Zoborom sa môže pochváliť až
šiestimi klubmi boxu. Zápas skončil výsledkom
18:6 pre Nitru.
Nové Mesto nad Váhom reprezentoval do 75
kg Nikolas Hoang, ktorý s prehľadom vybodoval
Tibora Vargu, pôvodom z Galanty. Michalovi
Plesníkovi (do 91 kg) sa vonkoncom nedarilo, a
pretože na tvrdého Michala Hromeka z Prievidze
nenašiel protizbraň, tréner František Horňák ho
správne do posledného kola nepustil, a tak Miško
prehral vzdaním sa. Nad 91 kg majster Európy
Lukáš Šimek vybojoval s nečisto bojujúcim borcom z Bratislavy Sandrom Dirnfeldom kvalitné
stretnutie. Jeho prehru nemožno ani považovať
za prehru, ale tak to už v športe chodí. Škoda, že
Peter Žucha, ktorý mal boxovať vo váhe do 71 kg,
mal pár dkg nadváhu.
7. februára opäť v Dubnici nad Váhom
štartovali naši najmladší borci v II. slovenskej
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Vyrovnanosť tímov extraligy spôsobuje,
že do posledného kola nebude rozhodnuté,
kto s kým nastúpi do play off. Kandidátmi pre
Novomešťanov sú: Zvolen, Svidník, Malacky,
Púchov a Hriňová. Termíny domácich zápasov
sú 7. a 14. marca o 18,00 h.
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Zverenci Michala Bellu podľa slov asistenta trénera a generálneho manažéra VK Nové Mesto
nad Váhom v jednej osobe Stanislava Minárika
sú odhodlaní pobiť sa o prvé miesto, aby mali čo
najčastejšie výhodu domáceho prostredia.
V tabuľke o 1. – 4. miesto po štyroch odohratých zápasoch nadstavby figuruje na 1. mieste
VKP Bratislava, s rovnakým počtom siedmich
bodov je druhé Nové Mesto nad Váhom, o bod
menej má tretie Humenné a štvoricu tímov so
štyrmi bodmi uzatvára Nitra.
-r-
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Volejbalová extraliga vrcholí. V marci začína
play - off a zasiahnu do nej i hráči nášho VK
Nové Mesto nad Váhom. Je sa určite na čo
tešiť. Novomešťania dokázali, že sa vedia vypnúť
k excelentným výkonom. Potvrdili to i v piatok
13. februára na domácej palubovke, keď proti
favorizovanému súperovi Chemes Humenné
vyhrali 3:2. Nič na tom nemení skutočnosť, že
o víťazovi rozhodol piaty skrátený set, v ktorom
mal pevnejšie nervy domáci tím na čele s kapitánom, 191- centimetrovým smečiarom Martinom
Minárikom.
Víťazstvá nášho VK nad finalistami
Slovenského pohára - VKP Bratislava a
Humenným, úradujúcim majstrom SR, zamiešali
karty v hre o najlepšiu pozíciu pred play-off. Dve
kolá pred koncom druhej časti extraligy je VK
Nové Mesto nad Váhom na druhom mieste.

H

VO L E J B A L: V M A RC I Z AČ ÍNA PLAY OFF

V Novom Meste nad Váhom sa zakladá HOKEJOVÝ KLUB,
ktorý v spolupráci s Mestským úradom, odd. ŠMaTK v Novom Meste nad Váhom
organizuje

NÁBOR DO HOKEJOVEJ PRÍPRAVKY
pre šikovných, pohybovo nadaných chlapcov
narodených v rokoch 1999, 2000, 2001 a 2003.
NÁBOR SA USKUTOČNÍ 14. A 21. MARCA O 9,00 h NA ZIMNOM ŠTADIÓNE.
Vážení rodičia, PRIVEĎTE svojich chlapcov na zimný štadión a prihláste sa
u organizátorov náboru do hokejovej prípravky.
Príďte s KORČUĽAMI, HOKEJKOU alebo aj bez KORČÚĽ,

TEŠÍME SA NA VÁS!
Výber do prípravky uskutoční
spolu s ďalšími hokejovými odborníkmi

Mgr. Miroslav Kimijan - „A“ licencia,
MS 3. miesto 20 – roční Winipeg (Canada)
MS 3. miesto 18 – roční SVK
tréner 17 – ročných SVK
menovaný 1. trénerom „A“ seniorov SVK
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RÝ CHLY A DY NAMICKÝ ŠPORT

Floorbal je šport, o ktorý sa v poslednom
období zaujíma čoraz viac ľudí. Potvrdzuje to i
rozhovor s jedným zo zakladateľov nového floorbalového družstva v našom meste Team 22 Bikes
Jaroslavom Jamrichom.
• K výhodám tohto športu patrí, že ho
môžete hrať počas celého roka a že sa dá hrať
vonku alebo v telocvični. Jar klope na dvere,
chystá sa vaše mužstvo ,,vybehnúť” pod holé
nebo?
Vlani sme skúšali hrať na ihrisku v areáli
Základnej školy na Nálepkovej ul., ale viac nám
vyhovuje hra v telocvični. Vonku je hra mäkšia,
prihrávka je pomalšia a lopta tak veľmi neskáče.
Preto počas letných prázdnin, keď je čas dovoleniek a býva veľmi teplo, budeme hrávať 1- krát do
týždňa v telocvični na Piešťanskej ulici. Dovtedy
dva razy do týždňa na priemyslovke.
• Hrávate presne podľa pravidiel?
Viac - menej áno. Keď hrávame medzi sebou,
rozdiel je azda len v tom, že hrávame bez rozhodcu a pri porušení pravidiel sa iba rozohráva,
hráčov si nevylučujeme. Pred začatím hry sa
väčšinou rozlosujeme, kto s kým bude hrať.
• Čo vám floorbal, príp. jeho potenciálnym
prívržencom prináša?
Tento rýchly a dynamický kolektívny šport
pomáha odbúrať nielen tukové bunky, ale i stres
po celodennej práci, prispieva k zlepšeniu ohybnosti, pohotovej reakcii a ovládaniu sily, akou
trafiť do lopty. Niekedy, keď ,,sa darí,” poškodíme
za jednu hodinu aj 2 – 3 loptičky.
• Čo sa za ostatný rok od nášho posledného rozhovoru zmenilo?
Záujem o floorbal rastie, veď len v našom
družstve pribudli štyria noví hráči. Z počutia viem,
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že sú v Novom Meste nad Váhom ďalšie družstvá,
ktoré podobne ako my trénujú na priemyslovke,
ale i na Spojenej škole sv. Jozefa. Z nás, floorbalistov, ktorí hrávame na priemyslovke a máme
podobný štýl hry, vzniklo družstvo a ako Team
22 Bikes sme sa prihlásili na januárový turnaj
v Považanoch. Ďalší hráči z nášho mesta sa
rovnako ako vlani na tomto turnaji prezentovali
pod pôvodným názvom Staré dámy. Nakoniec
vo finálovom zápase v súboji o prvenstvo sme
sa paradoxne ako súperi stretli hráči, ktorí spolu
hrávame, pričom naše družstvo tento turnaj
vyhralo a Staré dámy skončili na 2.mieste.
• Aké aktivity plánujete v tomto roku?
Tento rok by sme radi zorganizovali floorbalový turnaj v Novom Meste nad Váhom. Myslím,
že by sa ho radi zúčastnili aj ostatní zanietenci
tohto športu, ktorí hrávajú v našom meste, prípadne z okolia. Ich interes by nás len potešil.
• Prezraďte na záver, ako ste sa vy osobne
dostali k tomuto športu a čo by ste odkázali
prípadným záujemcom o floorbal?
Pritiahol ma k nemu kamarát. Ako malí
sme na dvore skoro každý deň hrávali hokej a
veľmi ma to vtedy bavilo. Floorbal sa mi javil ako
výborná možnosť znova si zahrať hokej - iba
s trocha pozmenenými pravidlami. Tým, ktorí
koketujú s myšlienkou venovať sa floorbalu, tento
šport vrelo odporúčam.
-jt-

6. marca o 17,00 h sa vo výstavnej sieni
MsKS za osobnej účasti autora uskutoční vernisáž slovenského graﬁka, ilustrátora a maliara
Emila Sedláka (viac na 2. str. program. prílohy).
Výstavu si môžete pozrieť do 27. marca.

MEMORIÁL
JURAJA KONEČNÉHO

DIVADLO KLAUNIKY BRNO

15. marca od 8,45 - 14,00 h
sa na zimnom štadióne
uskutoční 8. ročník hokejového turnaja - Memoriál
Juraja Konečného za účasti
d o m á c e h o H K S t r o j s t a v,
PHK 94 Pobedim a MHK
Ružomberok.

KEDY NA FUTBAL
Sobota 14.3. o 15,00 h
Dospelí – Moravany
Sobota 28.3. o 15,00 h
Dospelí – ŠKP Dúbravka

marec 2009
E.SEDLÁK: ZVERINEC

PASTELY A GRAFICKÁ TVORBA

DIVADIELKO GALÉRIA
S. MROZEK: LETNÝ DEŇ
8. marca o 17,00 h sa v Divadielku galéria
uskutoční premiéra inscenácie S. Mrozka:Letný
deń pod réžijnou taktovkou R. Kočana. Účasť
na predstavení môže byť, milí páni, príjemným
darčekom pre vaše „polovičky“ k MDŽ. Dôvodom
naviac pre návštevu podujatia je fakt, že v marci (27.) je i Medzinárodný deň divadla.

DON QUIJOTE DE LA ANCHA
10. marca o 8,30, 10,30 a 12,00 h sa v divadelnej sále MsKS uskutočnia divadelné predstavenia pre študentov stredných škôl.

VÝCHOVNÉ KONCERTY
POPOLVÁR, NAJVÄČŠÍ NA SVETE
11. marca sa v MsKS uskutočnia 3 VK pre
žiakov I. st. ZŠ. Prostredníctvom rozprávky sa
deti oboznámia s barokovou hudbou, keď niektoré z nich na javisku pohybom vyjadria polohy
hudby. Hudobníci budú v kostýmoch.

SVETOVÉ HUDOBNÉ NÁSTROJE
18. marca budú v divadelnej sále 4 VK pre
II. st. ZŠ. Cieľom je ukázať žiakom do 30 najslávnejších hudobných nástrojov, ktoré poznajú len
z učebníc a nahrávok. Tentoraz si budú môcť na
netradičných hudobných nástrojoch i zahrať.

PREDNÁŠKA ASTROLÓGA
12. marca o 17,30 h sa vo výstavnej sieni MsKS po roku opäť stretneme s martinským
astrológom, tentoraz na tému Viditeľné prejavy
neviditeľných energií v našom živote. V prednáške, ktorú usporadúvajú MsKS a spoločnosť
Joga v dennom živote, Enki Hogh poodhalí tajomstvo pôsobenia neviditeľných energií znamení a planét, ktoré vidieť ako konkrétne prejavy
v našom živote. Bude priestor i na otázky, prípadne i na iné témy. Záujemcovia si budú môcť
dohodnúť aj osobnú konzultáciu. Viac informácií
o prednášajúcom na: www.astrologik.szm.sk .

VEČERNÝ KONCERT
POCTA HAYDNOVI
18. marca o 18,00 h sa uskutoční posledný
koncert jarného abonentného cyklu pri príležitosti 200. výročia úmrtia Josepha Haydna.
Účinkujú: Z. Zamborská – klavír, S. Zamborský
- klavír, J. Podhoranský - violončelo a L. Ďurišová –violončelo. Umelecké slovo - Ulrich Ulman.
Odznejú diela: J. Haydna, L. van Beethovena, F. Schuberta, J.N. Hummela a A. Dvořáka.

VŠETKO O ŽENÁCH
25. marca o 18,00 h sa v MsKS uskutoční
predstavenie Divadla J. Palárika v Trnave pre
učiteľov Všetko o ženách.

PRÁVNA PORADŇA

PERFECT DAYS

11. marca o 17,00 h bude v MsKS na 1.
posch. č.dv. 11 pokračovať projekt Bezplatnej
právnej poradne vďaka spolupráci Mestského
úradu v Novom Meste nad Váhom a advokátskej kancelárie JUDr. A. Ručkayovej.
Záujemcom 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.

KURZY V MsKS

MsKS pripravuje na 20. marca zájazd do
Bratislavy do divadla Aréna na predstavenie
PERFECT DAYS. Účinkujú: Anna Šišková alebo
Dana Košická, Eva Krížiková, Oľga Belešová,
Ján Gallovič, Ivan Šándor a Filip Tůma.
Vlasová štylistka Barbara má na prvý pohľad
úplne všetko. To však začína prehlušovať tikot
biologických hodín. Barbara vie, že musí nájsť
toho pravého – nie partnera, ale otca svojho dieťaťa.
Vstupné: 6,50 € ( 195,82 Sk) alebo 5,20 €
(156,66 Sk) + cestovné. Odchod autobusom od
MsKS o 16,00 h. Bližšie v MsKS, č.t. 771 0640.

Pondelok
14,45 h - Hudobný kurz klavír
17,00 h - Kurz jogy
18,00 h - Cvičenie pre ženy
19,00 h - Cvičenie pre ženy
Streda
17,00 h - Kurz angličtiny
18,00 h - Cvičenie pre ženy
- ZŠ Tematínska ul.
Štvrtok
17,30 h - Kurz jogy
Piatok
14,45 h - Hudobný kurz klavír

EMIL SEDLÁK - ZVERINEC
Galéria Petra Matejku v Novom Meste n. V. pripravila výstavu slovenského graﬁka, ilustrátora a
maliara Emila Sedláka (1938), ktorý významnou
mierou zasiahol do kontextu súčasnej slovenskej
graﬁky 2. pol. 20. storočia.
E. Sedlák sa v 60. rokoch začlenil do pozoruhodného Clubu graﬁkov. Spolu s jeho ostatnými
členmi sa usiloval o zachovanie pôvodného poslania graﬁckej tvorby.
Aj keď v ich tvorbe sa prejavil vplyv graﬁckej
školy Vincenta Hložníka, každý z nich realizoval
vlastnú tvorbu s osobitým rukopisom. Aj E. Sedlák,
ktorý v rokoch 1958 – 1964 študoval na VŠVU v
Bratislave (o. i. na odd. monumentálnej maľby u
prof. P. Matejku a neskôr v graﬁckej špeciálke u

KLUBY V MsKS
Pondelok
Každý pondelok od 8,00 – 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
16.3. o 15,00 h – SZ invalidov
Utorok
10.3. od 12,30 h – 17,30 h
Klub altern. medicíny – p. J. Dedík
Streda
11.3. o 14,00 h – Klub chorých na sklerózu
multiplex
4.3. o 17,00 h - Výbor MO MS
Štvrtok
od 18,00 h – Klub ﬁlatelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h A klub
prof. Vincenta Hložníka,), už počas štúdií začal realizovať svoj vlastný umelecký program.
V raných prácach používal deformované ﬁgúry i
kontrasty geometrických prvkov. Neskôr sa v jeho
tvorbe rozvíja najmä surrealistická línia s erotickým
podtextom. Spomeňme jeden z najvýznamnejších
cyklov – Spevy Maldororove, ktoré tvorí od r. 1985
dodnes.
Prostredníctvom fantazijných prvkov a symbolov v nich poukazuje na prelínanie dobra a zla.
No základom jeho tvorby vždy zostáva racionálna
myšlienka s jasným humanistickým posolstvom.
V podobnom duchu, obohatený o animálne zobrazenia, v súčasnosti uzrel svetlo sveta aj
cyklus voľných, farebne expresívnych pastelov a
graﬁckých listov pod názvom Zverinec, ktorý Emil
Sedlák predstaví aj na výstave v Novom Meste
nad Váhom.
Dr. Elena Porubänová

štvrtok 5., piatok 6. o 19.00 h

štvrtok 19., piatok 20. o19.00 h

TANGO S KOMÁRMI

PODIVUHODNÝ PRÍPAD BENJAMINA
BUTTONA

pravda je pekné svinstvo …
Dvaja emigranti prichádzajú po rokoch na pár dní domov,
na Slovensko. Karol sa potrebuje rozviesı, lebo sa chce
znovu šıastne a výhodne oženiı. Rudo má na neho
nenápadne dohliadnuı, aby nezlyhal. Najala si ho Karolova
snúbenica, ktorá chce maı všetko poistené...
SR, êR
tragikomédia
97 min.
slovenská verzia
vstupné: 2 € 60,25 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

KINO POVAŽAN – MAREC 2009

PRIPRAVUJEME ZÁJAZD

Narodil sa na konci prvej svetovej vojny ako 80-roìný
starec a na rozdiel od ostatných ďudí ho ìaká mladnutie.
Brad Pitt v úlohe muža s mládnucim telom a stárnucou
dušou. Réžia: David Fincher (Sedem, Klub bitkárov, Úkryt)
Film bol nominovaný na Oscara v 13 kategóriách.
USA
mysteriózna dráma
166 min.
slovenské titulky
vstupné: 2 € 60,25 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

sobota 7., nedeďa 8. o 17.00 h

PRÍBEH O ZÚFALêEKOVI
Príbeh o myšiakovi s veďkými ušami, ktorý vždy túžil byı
hrdinom. Podarí sa mu to pri pokuse zachrániı princeznu?
VB, USA
animovaný
93 min.
ìeský dabing
vstupné: 2 € 60,25 Sk
tento film je vhodný pre maloletých

sobota 21., nedeďa 22. o 19.00 h

VICKY CRISTINA BARCELONA
Dve Ameriìanky chcú stráviı leto v španielskej Barcelone,
kde im skríži cestu atraktívny maliar – ale tiež jeho bývalá.
Penelope Cruz a Javer Bardem excelujú v turistickosexuologicko-psychologickej komédii Woodyho Allena.
USA , Španielsko romantická komédia
96 min.
ìeské titulky
vstupné: 2 € 60,25 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
štvrtok 26., piatok 27. o 19.00 h

ROCKNROLLA

sobota 7., nedeďa 8. o 19.00 h

SÚMRAK
Podďa svetového teenagerského bestselleru Twilight!
„V troch veciach som si bola úplne istá. Edward je upír,
jedna jeho ìası, neviem nakoďko silná, prahne po mojej
krvi a ja som doėho bezvýhradne a neodvolateďne
zaďúbená.“
USA
romantický horor
122 min.
ìeské titulky
vstupné: 2,30 € 69.28 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

Londýnske podsvetie dnes. Namiesto drog sa obchoduje
s nehnuteďnosıami. Ide o ıažké prachy – a tie chcú všetci:
malý zlodejíìek One Two (Gerard Butler), záhadný ruský
miliardár Uri Obomavich (Karel Roden) aj stará škola
Lenny Cole (Tom Wilkinson).
VB
akìná krimikomédia
114 min.
slovenské titulky
vstupné: 2 € 60,25 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

štvrtok 12., piatok 13. o 19.00 h

DVANÁSİ
12 porotcov bojuje s rozhodnutím o osude ìeìenského
teenagera, ktorý údajne zabil svojho ruského otìima.
Najnovší film svetoznámeho režiséra Nikitu Michalkova.
Rusko
dráma
159 min.
ìeské titulky
vstupné: 2 € 60,25 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 14., nedeďa 15. o 19.00 h

sobota 28., nedeďa 29.

o 17.00 h

BLESK
Príbeh o tom, ako sa z hrdinu akìného seriálu stane
obyìajný pes a ako sa z obyìajného psa stane hrdina.
USA
animovaná rodinná komédia
85 min.
slovenský dabing
vstupné: 2,10 € 63.26 Sk
tento film je vhodný pre maloletých

o 19.00 h

NESTYDA

sobota 28., nedeďa 29.

Tragikomický osud televíznej rosniìky Oskara (Jiĥí
Macháìek), ktorý sa stáva obeıou krízy stredného veku.
Podďa Poviedok o manželstve a sexe Michala Viewegha.
êR
komédia
88 min.
ìeská verzia
vstupné: 2,20 € 66,27 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

To, ìo zaìína ako rutinný reportážny výjazd po stopách
polície sa mení na veďmi pôsobivú noìnú moru!
USA
horror
90 min.
ìeské titulky
vstupné: 2 € 60,25 Sk
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

KARANTÉNA

Konverzný kurz: 1€ = 30,126 Sk

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
So zimou sa rozlúčime a jar privítame kyticou šiestich ﬁlmov z ponuky kina Považan na marec.
TANGO S KOMÁRMI - štvrtok 5. a piatok 6. marca o 19,00 h
Dvaja štyridsiatnici prichádzajú na pár dní zo Španielska na Slovensko, odkiaľ pred 20 rokmi
emigrovali. Podnikateľ Karol Deman ide za manželkou Evou, ktorú od svojho úteku na Západ
nevidel. S tajným poverením ho sleduje starý mládenec, bývalý herec, Rudo Sklenka. Najala si
ho Karolova zámožná milenka Lucia, ktorá túži po dieťati. Má dohliadnuť, aby ľahtikársky Karol
pri stretnutí s urazenou manželkou nezlyhal a získal jej súhlas s rozvodom. Počas cesty do Bratislavy sa s ním Rudo raﬁnovane zoznámi a dokonca dosiahne, že si ho najme aj slabošský Karol,
aby ho zastupoval pri chúlostivom vyjednávaní s manželkou.
Tragikomédia SR/ČR trvá 97 minút a je MN do 12 rokov.
SÚMRAK – sobota 7. a nedeľa 8. marca o 19,00 h
Bella sa po príchode do novej školy zamiluje do najkrajšieho spolužiaka - upíra Edwarda, od
ktorého si všetci radšej držia odstup. Zistením, že aj on ju vášnivo miluje, všetko len začína. Nie
je pre ňu Edward – i keď nechtiac – nebezpečný? Čo jej v jeho prítomnosti a od jeho krvilačných
nepriateľov hrozí?
Fantasy ﬁlm USA trvá 122 minút a je MN do 12 rokov.
DVANÁSŤ - štvrtok 12. a piatok 13. marca o 19,00 h
Veterán ﬁlmovej réžie N. Michalkov servíruje vlastnú verziu 12 rozhnevaných mužov. Dej je zasadený do Čečenska sužovaného vojnou. Obvineným je mladík, ktorý mal údajne zabiť svojho
ruského otca. Režisér navyše stvárnil jedného z porotcov... Michalkovov ﬁlm vyvolal v Rusku
rozporuplné reakcie, na západných festivaloch si vydobyl rad nominácií a prestížnych ocenení.
Ruská krimidráma trvá 159 minút a je MN do 12 rokov.
NESTYDA - sobota 14. a nedeľa 15. marca o 19,00 h
Film vznikol na základe knižného bestselleru M. Viewegha: Povídky o manželství a o sexu. Na
scenári s ním spolupracovali aj režisér J. Hřebejk a hlavný predstaviteľ ﬁlmu J. Macháček. Ten
si zahral milovaného manžela, starostlivého otca a moderátora Tv predpovede počasia Oskara,
ktorý by mal byť podľa všetkých predpokladov šťastný. Raz mu na jeho živote začne všetko vadiť,
vrátane vlastnej manželky. Opustí ju s mladou milenkou, neskôr sa zapletie so staršou šansónovou speváčkou a opojený slobodou zmení život na divokú jazdu plnú absurdných situácií.
Komédia ČR trvá 88 minút a je MN do 15 rokov.
PODIVUHODNÝ PRÍPAD BENJAMINA BUTTONA – štvrtok 19. a piatok 20. marca o 19,00 h
Film je adaptáciou poviedky F.Scotta Fitzgeralda o mužovi, ktorý sa narodil ako 80 - ročný a
postupne mladol. Na plátne prejdeme z New Orleans v r.1918 do 21. storočia. Vypočujeme si
príbeh muža, ktorý je iný ako ostatní. Film s B. Pittom v hlavnej úlohe je o tom, akých ľudí tento
neobyčajný muž stretol, ktoré miesta navštívil, o láskach, ktoré našiel a stratil, o radosti zo života
a smútku zo smrti a o tom, čo trvá večne.
Fantasydráma USA trvá 166 minút a je MN do 15 rokov.
VICKY CRISTINA BARCELONA – sobota 21. a nedeľa 22. marca o 19,00 h
Do „španielskeho New Yorku“ odchádzajú stráviť leto dve mladé Američanky. Trochu strohá a
zásadová Vicky (R. Hall), ktorá má pred svadbou a jej hedonická kamarátka Cristina (S. Johansson). Stretávajú maliara Juana Antonia (Javier Bardem) - a ten po oboch kráskach začne „hádzať
očkom“ – a jeho krásnu, ale nepríčetne žiarlivú exmanželku Mariu Elenu (P. Cruz). Zrážka temperamentných charakterov skončí vášnivým dobrodružstvom ...
Komédia USA/Španielsko (r. Woody Allen) trvá 96 minút a je MN do 12 rokov.

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, þo zachytáva archívna snímka ?

Archívna snímka p. Ľudovíta Kňažku zachytáva
Vajanského ul. („Financbreh“) zo 70.rokov 20. stor.
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