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Svadobný salón ELLIE
Ul. Holubyho 2 (nad reštauráciou Ambrózia)
Nové Mesto nad Váhom

Otváracie hodiny:
Po - Pia: 10,00 - 12,00 h 13,00 - 17,00 h
So: 9,30 - 12,00 h
0903 724 324, 0911 724 324
www.salonellie.sk
PONÚKA:

Svadobné šaty
Spoločenské šaty
Šaty na 1. sv. prijímanie
Detské šaty
Svadobné topánky
Pánske svad.vesty a kravaty, manžetové gombíky
Bižutériu
Svadobné doplnky – podušky na obrúčky, podväzky...
Výzdobu sály – svadba, oslava, firemná akcia...
Salón vlani získal exkluzivitu
na svetoznámu taliansku značku šiat Eddy K.

10 % zľava na svadobné šaty
pri rozhodnutí
do 24 hodín od prvého skúšania šiat!

Tešíme sa na Vašu návštevu!

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
2. marca sa uskutoční 20. zasadanie mestského zastupiteľstva (MsZ). Rokovaniu poslancov 18. februára predchádzala 19. schôdzka
mestskej rady (MsR).
Po procedurálnych otázkach, kontrole uznesení z 18. schôdzky MsR sa dostal na rad návrh
Zásad hospodárenia s majetkom mesta.
Zákonom č. 258/2009 sa mení a dopĺňa
zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Tieto zmeny bolo potrebné
premietnuť do zásad hospodárenia s majetkom
mesta. Novela zákona zaviedla nové regulačné
pravidlá pre výkon prevodu vlastníctva majetku
obce, aby sa eliminovali prípady prevodu majetku mesta pod trhovú cenu alebo pod cenu
stanovenú znaleckým posudkom.
Poradný orgán primátora mesta predložený
materiál odporučil poslancom schváliť. Na rokovací stôl sa potom dostala správa o plnení úloh
ochrany pred požiarmi z výkonu preventívnych
protipožiarnych kontrol za rok 2009, ktorú MsR
zobrala na vedomie.
Vlani sa v súlade
s ročným plánom
uskutočnilo 150 preventívnych protipožiarnych
kontrol. Z celkového počtu sa u 77 subjektov
nezistili žiadne nedostatky, čo nasvedčuje tomu,
že prevencia v tejto oblasti sa postupne dostáva do povedomia právnických a fyzických
osôb – podnikateľov. MsR následne odporučila
poslancom schváliť zoznamy subjektov pre
výkon preventívnych a následných preventívnych
protipožiarnych kontrol na rok 2010.
Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta č. 5/2003
o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov bol ďalším bodom programu. Vzhľadom
na skutočnosť, že zákon č. 219/1996 Z.z. o
ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení
niektorých zákonov bol novelizovaný zákonom
č. 214/2009 Z.z., je nevyhnutné doteraz platné
VZN zosúladiť s platnými právnymi predpismi.
Predkladaný návrh dodatku VZN aktualizuje článok 3 s presným časovým vymedzením
ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov a v intenciách novely zákona dopĺňa VZN
o článok 6. Ako sa v ňom o. i. uvádza:
„ Osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18

rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo
iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa
orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému
vyšetreniu testovacím prístrojom ...“. Po diskusii
MsR odporučila MsZ návrh dodatku schváliť.
Do pozornosti členov MsR sa potom dostal
návrh Komunitného plánu sociálnych služieb
mesta pre roky 2010 – 2014. Ide o rozsiahly
materiál, ktorý reaguje na nové skutočnosti,
hlavne na prenos kompetencií zo štátu na samosprávu v oblasti sociálnych služieb a ďalšie
zmeny. Vychádza z toho, že dominantnú úlohu
pri dlhodobom riešení svojej sociálnej situácie
má občan a jeho rodina. Úlohou samosprávy je
nielen poskytovať sociálne služby dané zákonom, ale aj vytvoriť podmienky pre fungovanie
siete sociálnych služieb založené na reálnom
dopyte a adresnom uspokojení potrieb občanov.
MsR po diskusii odporučila poslancom návrh
dokumentu schváliť.
Súhlasne sa postavila i k ďalšiemu bodu,
ktorým bolo schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) a finančné
zabezpečenie realizácie projektu Dom
dôchodcov a sociálnych služieb v Novom
Meste nad Váhom v rámci Regionálneho
operačného programu.
MsR zobrala na vedomie vyhodnotenie
činnosti MsP za rok 2009 a rovnaké stanovisko
zaujala i k vyhodnoteniu činnosti komisí MsZ a
výborov MsČ za rok 2009.
Po vyhodnotení správy z následnej finančnej
kontroly v MsBP, s.r.o., a MsKS Nové Mesto
nad Váhom si MsR zobrala pod drobnohľad
činnosť hlavného kontrolóra mesta za 2. polrok a tieto materiály zobrala na vedomie.
Po odpovediach na pripomienky poslancov a
bode rôzne 19. schôdzka MsR skončila prijatím
uznesení.
( - red.-)

ZVESTI - RADY - POSTREHY
8. marec - MDŽ
15. marec - Svetový deň spotrebiteľov
22. marec - Svetový deň vody
24. marec - Svetový deň TBC
25. marec - Deň počatého dieťaťa
28. marec - Kvetná nedeľa
Deň učiteľov
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NA LINKE PRIMÁTOR MESTA
Predjarie a prichádzajúca jar prebúdzajú prírodu.
Neplatí to o samospráve,
ktorej „prebúdzanie zo zimného spánku“, ako sa dozviete v rubrike Na linke
primátor mesta, nehrozí.
Naopak, zintenzívnila svoju
činnosť, zvolala napr. mimoriadne
zasadanie...
Viac už ale v rozhovore
s Ing. Jozefom Trstenským.
● Koncom januára sa uskutočnilo mimoriadne zasadanie mestského zastupiteľstva
(MsZ), aby sa vyjadrilo k ponuke Ministerstva
obrany SR (MO SR) na bezodplatný prevod kasární do vlastníctva mesta. Ako je
známe, MsZ sa rozhodlo túto ponuku prijať.
Mohli by ste čitateľom priblížiť mimoriadne
snemovanie poslancov a jeho výsledok?
Môžem. 14. januára mesto dostalo oficiálnu
ponuku z M0 SR na bezodplatný prevod majetku štátu, t.j. kasární na Ul. Bzinskej, ktoré sa
mu nepodarilo predať v troch kolách verejnej
súťaže. Následne na to sme uskutočnili obhliadku kasární za účasti poslancov MsZ a na
26. januára sme zvolali mimoriadne MsZ.
Na tomto MsZ poslanci jednomyseľne rozhodli, že mesto prijíma dar MO a berie kasárne
bezodplatným prevodom do majetku mesta.
Fotokópiu uznesenia MsZ sme do 30 dní zaslali
na MO SR. Tento prevod kasární ešte podlieha
schváleniu Vlády SR a až potom sa môžu
uskutočniť zápis do katastra nehnuteľností a
fyzické prebratie objektov.
● Ako plánuje mesto získaný majetok
využiť?
Treba si uvedomiť, že ide o obrovský majetok. Budovy sú stavané ako jednoúčelové
(učebne, ubytovacie časti, kino, veľká jedáleň,
sklady, garáže, atď....), a preto ich využitie
bude veľmi komplikované. Ideálne by bolo,
ak by prevažná časť budov mohla slúžiť na
školské účely. Uskutočnil som prvé rokovanie
s Univerzitou A. Dubčeka v Trenčíne, konkrétne s jej rektorom p. Mečárom a docentami
p.Barborákom a p. Liptákom. Spoločne sme
deklarovali ochotu spolupracovať na rozšírení
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Univerzity A. Dubčeka aj do priestorov bývalých
kasární. Dohodli sme sa, že v prvom marcovom
týždni si spoločne prezrieme objekty kasární.
V priebehu roka by sme chceli začať
pripravovať priestory na presťahovanie technických služieb mesta do priestorov kasární.
Predpokladám, že v roku 2011 by sem mohla
byť kompletne presťahovaná technická i administratívna časť TSM.
Poslanci na MsZ prišli s návrhmi využiť
priestory na bytové a sociálne účely.
Zaujímajú nás aj názory občanov na využitie
priestorov bývalých kasární, veď ide o viac
ako 15 ha pozemkov, preto sa budú môcť k
tomu vyjadriť v ankete na webovej stránke
mesta. Určite sa ich názory budeme snažiť
akceptovať.
Osobne si viem predstaviť, že by sa sem
mohla napríklad presťahovať pošta, čím by sa
nám odľahčila doprava na Ul. Weisseho. Tých
možností je viac, budeme o nich diskutovať
v mestskom zastupiteľstve, ale aj so širokou
verejnosťou a dotknutými orgánmi. Sme otvorení
rokovať o všetkých návrhoch.
● Avizovali ste, že nová skutočnosť ovplyvní rozpočet mesta na rok 2010, že bude
nevyhnutná jeho úprava. Čo si má občan
pod tým predstaviť - škrtanie vo výdavkovej
časti rozpočtu, príp. odloženie, resp. redukciu realizácie schválených investičných
akcií ...? Kedy sa plánuje úprava rozpočtu
mesta?
Nepoviem nič nové, keď poviem, že o majetok sa treba starať. Bude nevyhnutné, aby sme
v nových priestoroch kúrili, ale aj ich strážili,
kosili, udržiavali, robili revízie, a to všetko stojí
peniaze, a nie malé. Ďalšie peniaze budeme
potrebovať na presťahovanie TSM do nových
priestorov. Možno sa bavíme o sume 500 – 700
tisíc € na rok 2010, to dnes nevie nikto ešte
presne odhadnúť.
V žiadnom prípade nebudeme škrtať už zo
schválených investičných zámerov.
Musíme zrealizovať všetky projekty spolufinancované z fondov EÚ a dokončiť aj
výstavbu ďalších 100 nájomných bytov na
Ul. Čachtickej. Finančné prostriedky musíme
zabezpečiť kombináciou znižovania bežných

výdavkov, zvyšovania bežných a kapitálových
príjmov, použitím zdrojov z rezervného fondu a
v najhoršom prípade použitím cudzích zdrojov.
Rozpočet sa môže upravovať najskôr v júni alebo
až v auguste, pretože vtedy bude už známy trend
vývoja podielových daní, daní z nehnuteľností i
ďalších finančných ukazovateľov potrebných pre
zostavenie vyrovnaného rozpočtu mesta. Rok
2010 bude aj pre samosprávy finančne mimoriadne krutý a ak nepomôže štát, pre mnohé obce
a mestá môže byť takmer likvidačný a môžu sa
ocitnúť v nútenej správe štátu.
● Problém vandalizmu neobchádza ani
naše mesto, úspešne sa mu darí aj u nás. K

tomu slnečné lúče predjaria odstránia zimnú
prikrývku a mesto obnažia. Nebude to asi
najkrajší pohľad, najmä po víkendoch TSM
nestačia odstraňovať „vizitky“ víkendujúcich
občanov. Niekdajšie jarné brigády obyvateľov
činžiakov či ich jednotlivých vchodov sú
dnes výnimkou potvrdzujúcou pravidlo o
ľahostajnosti ľudí. Čo s tým?
Veľmi by som privítal, ak by sa občania znovu
vrátili k osvedčeným jarným brigádam, veľmi by
to pomohlo im, mestu, ale aj celému životnému
prostrediu. Veď v krajšom a peknom sa žije lepšie
a navyše, jarné brigády majú v sebe aj veľkú,
nezastupiteľnú výchovnú úlohu.
-r-

MATRIKA PRESŤAHOVANÁ

DERATIZÁCIA V MESTE

Matrika sa presťahovala z domu štátnej
správy do budovy mestského úradu. Po tom,
čo presunom kompetencií prešli matriky pod
samosprávy, konečne sídli tam, kam organizačne
patrí.
V prípade narodenia dieťaťa, sobáša či
úmrtia v rodine a v ďalších záležitostiach, ktoré
patria do pôsobnosti a činnosti matrík, treba
zaklopať na dvere číslo 123 na prízemí mestského úradu, tam, kde sa kedysi nachádzala
evidencia obyvateľstva. Tento, pre občanov tiež
dôležitý referát sa presťahoval o kúsok ďalej - do
dv.č. 122.
Mesto vyšlo v ústrety občanom tiež tým,
že z najvrchnejšieho poschodia na prízemie
presťahovalo referát poplatkov za komunálny odpad ( č. dv.120). Na prízemí zostali pre občanov
tiež dôležité referát daní a referát bytový a obchodu. Jeho pracovníčky nájdete v jednej kancelárii za dverami číslo 121.

Primátor mesta na základe Príkazu č.1
/2010 vyhlásil z dôvodu regulácie živočíšnych
škodcov a v súlade s § 40 ods. 2 VZN mesta
číslo 5/1999 Ochrana a zveľaďovanie životného
prostredia v meste
CELOPLOŠNÚ DERATIZÁCIU.
Deratizačné práce sú povinné vykonať všetky
právnické osoby, fyzické osoby s oprávnením k
podnikaniu a fyzické osoby vo svojich objektoch
v meste v termíne od 22. marca do 11. 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.

KVET TÁLIE PRE BOŽIDARU TURZONOVOVÚ
XIII. Festival A. Jurkovičovej,
ktorý sa uskutoční 11. – 14. apríla,
sa plne udomácnil v našom meste.
Rovnako sa u nás úspešne „zakorenil“ kvet voňajúci divadlom a
hereckým umením. Obrazne povedané, po zasadení jeho semiačka Kvet Tálie v
Novom Meste nad Váhom po prvý raz rozkvitol
v roku 2002, odkedy organizátori celoslovenskej
divadelnej prehliadky, od jej piateho ročníka,
každoročne udeľujú túto poctu významnej slo-

venskej herečke ako prejav uznania a vďaky.
Kto privonia ku Kvetu Tálie po deviaty raz
v histórii jeho udeľovania?
Nebudeme vás napínať
a prezradíme vám, že po
K. Kolníkovej, V. Strniskovej, M. Kráľovičovej, E. Krížikovej, V. Jamnickej, M. Pavelekovej, Z. Gruberovej a
S. Valentovej by to mala byť
Božidara Turzonovová.
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UCHÁDZA SA O PROSTRIEDKY Z EUROFONDOV
Mesto má záujem o peniaze z eurofondov. Nečaká
zo založenými rukami, chystá
projekty a pri vyhlásení výzvy
je pripravené. Tak je to i teraz. Ako nás informovala Mgr.
Katarína Pavlíčková, pracovníčka MsÚ, referátu
spracovávania rozvojových projektov, v čase
vyjdenia nášho aktuálneho čísla Novomestského
spravodajcu by už mohlo byť známe, ako Nové
Mesto nad Váhom pochodilo s projektom v
rámci operačného programu Ochrana ovzdušia.
Predloženiu samotného projektu na Ministerstvo
životného prostredia SR predchádzalo 3. novembra 2009 na 18. zasadaní MsZ schválenie
žiadosti o nenávratný finančný prostriedok (NFP)
a finančné zabezpečenie projektu v rámci OP ŽP,
prioritná os 3. Ochrana ovzdušia a minimalizáia
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy.
- Na najbližšie zasadanie MsZ 2. marca by
sa malo na rokovací stôl poslancov na schválenie
dostať predloženie žiadosti o NFP, zabezpečenie
realizácie projektu a jeho spolufinancovanie. V
prípade, ak poslanci túto žiadosť odobria, 16.
apríla budeme cez eurofondy predkladať projekt
na Ministersto výstavby a regionálneho rozvoja
SR na výstavbu nového Domu dôchodcov

s kapacitou 92 lôžok v objekte bývalej ZUŠ na
ul.Štúrovej.Podľa informácií Mgr. Kataríny Pavlíčkovej
mesto podalo aj ďalšie menšie projekty na dotácie Ministerstva kultúry SR a VÚC Trenčín
na Festival A. Jurkovičovej 2010 a na dotáciu
Ministerstva kultúry SR pre Novomestský osteň.
- V prípade bienále kresleného humoru a
satiry ide o vydanie publikácie, ktorá by obsahovala diela a stručné životopisy najvýznamnejších
autorov slovenskej karikatúry.
Vlani sa uskutočnil jubilejný - XV. ročník celoslovenského festivalu kresleného humoru a satiry. V depozite mestského kultúrneho strediska
sa nachádza najbohatšia zbierka kresleného humoru na Slovensku – zhruba 1500 kresieb a malieb prezentovaných v SR i zahraničí. Výsledkom
projektu by malo byť dielo, potvrdzujúce, že
karikatúra ako hra umu, fantázie a filozofie je významnou súčasťou výtvarného umenia určeného
pre všetky skupiny ľudí. –
Či bude mesto s týmito projektami úspešné,
ukážu najbližšie mesiace. Držme mu palce, aby
tak bolo, pretože eurofondy sú významnou, v
budúcnosti sa už neopakujúcou príležitosťou na
zabezpečenie financovania podstatnej čiastky
nákladov na ďalší rozvoj nášho mesta.

K S VET O V É M U DŇ U S P OTREBI TE Ľ O V
15. marec je Svetový deň spotrebiteľov.
História tohto dňa sa spája s menom Johna
F. Kennedyho a deklaráciou na ochranu práv
spotrebiteľov z 15. 3. 1962. Deklarácia obsahovala štyri základné práva spotrebiteľov: právo
na bezpečnosť, právo byť informovaný, právo
vybrať si a právo byť vypočutý. V roku 1983
pribudli ďalšie štyri práva (právo na uspokojenie
základných potrieb, právo na nápravu, právo na
spotrebiteľské vzdelávanie a právo na zdravé
životné prostredie), 15. marec bol oficiálne vyhlásený za Svetový deň práv spotrebiteľov.
Ako darček k tomuto dni, milí čitatelia, vám
prinášame príklad praktického využitia jednej
z 10 hlavných zásad spotrebiteľa, ktorá hovorí,
že spotrebiteľ niekedy môže zmeniť názor. Ale
buďme konkrétni:
Vo vašich dverách sa nečakane zjaví obchodník a presvedčí vás, aby ste
podpísali
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objednávku napr. na dodávku nových kobercov,
ktoré stoja stovky eur. Zákon EÚ vás chráni
pred týmto druhom podomového predaja. Podľa
všeobecnej zásady môžete takúto zmluvu do
siedmich dní zrušiť (existuje niekoľko výnimiek:
napr. poistné zmluvy a nákup, ktorý stojí menej
ako 60 €).
Zákon EÚ vás chráni ako spotrebiteľa, keď
nakupujete prostredníctvom zásielkovej služby,
internetu alebo telefonických spoločností a iných
„vzdialených predajcov”. Podvody typu „inertný
predaj” – keď vám pošlú tovar, ktorý ste si neobjednali a potom požadujú úhradu – sú zákonom
EÚ zakázané. Ak kúpite výrobok alebo službu
z webstránky, zásielkou alebo prostredníctvom
teleshoppingovej spoločnosti, môžete zmluvu
zrušiť bez uvedenia dôvodu do siedmich dní. Pri
niektorých finančných službách máte na zrušenie
zmluvy štrnásť pracovných dní.

,,DRAMATICKÝCH ZVRATOV SA NEOBÁVAM“
Dr. Ján SIHELSKÝ, generálny riaditeľ Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny.
* Hospodárska kríza
doznieva,
ako
vidíte
najbližšiu budúcnosť ?
V tomto roku sa podmienky
na trhu práce v EÚ zrejme ešte
málo zhoršia. Napriek povzbudzujúcim hospodárskym signálom sa úplný dosah
hospodárskej krízy na trhy práce, prinajmenšom
čiastočne, ešte len prejaví. Zatiaľ čo z celkového
hľadiska trhy práce dokázali byť dosť odolné, dá
sa očakávať, že v EÚ stratí zamestnanie približne
7,5 milióna pracovníkov, čím úroveň nezamestnanosti do roku 2010 potenciálne dosiahne cca
10,3 %, teda o 3 percentuálne body viac ako v
roku 2008. Zamestnanosť reaguje na hospodárske podmienky s oneskorením a očakáva sa, že
napriek zotaveniu európskeho hospodárstva bude
ešte niekoľko rokov pretrvávať pomerne malý
hospodársky rast. Najvýznamnejšie opatrenia na
zmiernenie poklesu hospodárskej aktivity z jesene
2008 sa stali účinnými až v priebehu roka 2009 a
možno očakávať, že podmienky na trhu práce sa
na určitý čas zhoršia aj po oživení hospodárskeho
rastu. Signály poukazujú na nadmerné hromadenie pracovnej sily, keďže väčšina doposiaľ prijatých opatrení sa týkala skôr zníženia produktivity
ako straty zamestnania. Ďalším mechanizmom
na prispôsobenie sa situácii, pokiaľ ide o náhle
znížený dopyt a hospodársky pokles, boli ústupky
v súvislosti so mzdami ako kompenzácia stability
zamestnania. Celkovo sa trh práce EÚ prispôsobil kríze skôr znižovaním produktivity práce ako
znižovaním zamestnanosti. Pokiaľ sa produktivita pracovnej sily nevráti na bežnejšie úrovne,
jednotkové náklady práce sa neznížia a cenová
konkurencieschopnosť firiem sa nezlepší. V nadchádzajúcich mesiacoch existuje riziko ďalšieho
hromadenia pracovnej sily, čo povedie k ďalšiemu
zhoršeniu situácie, pokiaľ ide o nezamestnanosť,
a to dovtedy, kým sa hospodárska aktivita výrazne
nezvýši.
* Vidíte možné riešenia?
Politiky na oživenie hospodárstva a zmiernenie straty pracovných miest nadobudli význam najmä v strednodobom horizonte, keďže
akýkoľvek nárast zamestnanosti bude zaostávať
za oživením hospodárskych činností. Európa,

SR nevynímajúc, nesmie recesii iba čeliť, ale
ju musí využiť ako príležitosť na vytvorenie
produktívnejšieho, inovatívnejšieho a zelenšieho
hospodárstva s vyššou úrovňou kvalifikácií; hospodárstva s otvorenými a inkluzívnymi trhmi práce,
ktoré ponúkajú väčší počet a lepšie pracovné
miesta pre ľudí. Nemôže ísť iba o jednorazové
úsilie, ale musí to byť nepretržitý proces zahŕňajúci
nielen štrukturálne politiky v oblasti trhu práce, ale
aj opatrenia v ostatných odvetviach, napríklad v
školstve, životnom prostredí a pod. Európske trhy
práce sa krízou do hĺbky zmenia a spoločnostiam a
ich zamestnancom sa musia dať potrebné nástroje
a stimuly na úspešné prispôsobenie sa tejto zmenenej realite pri rešpektovaní inklúzie, rovnosti
a sociálnej spravodlivosti. Flexiistota, spojená s
komplexnými aktívnymi politikami inklúzie, bude i
naďalej tou správnou cestou na modernizovanie
trhov práce a zabezpečenie úspešného oživenia.
* Slovenská realita na pracovnom trhu je
primeraná možnostiam hospodárskeho vývoja
našej krajiny a situácii v ekonomickom vývoji
našich hlavných hospodárskych a obchodných
partnerov. Neobávate sa ďalších turbulencií a
dramatického zvratu vývoja?
Žiadnych dramatických zvratov a turbulencií
na našom pracovnom trhu sa neobávam. Naopak,
všetky indície nasvedčujú tomu, že postupné, aj
keď veľmi mierne hospodárske oživenie v ekonomicky rozhodujúcich partnerských krajinách, by
znamenalo rast HDP aj u nás a malo by sa v tomto
roku premietnuť do stabilizácie a postupného
znižovania nezamestnanosti v SR. Tri priority,
ktoré určila Európska rada, zostávajú základným
rámcom aj pre našu politiku zamestnanosti:
a) Udržanie zamestnanosti, tvorba pracovných
miest a podpora mobility; b) Zvyšovanie kvalifikácie a jej zosúlaďovanie s potrebami trhu práce a
c) Zvyšovanie prístupu k zamestnaniu a podporovanie príjmov domácností.
Vážnosť súčasnej recesie je dôvodom na to,
aby sa pokračovalo v politike zamestnanosti a v
aktívnej politike trhu práce a v ich posilnení, aby sa
zabezpečila podpora príjmu pre osoby v najväčšej
núdzi, hoci sa očakáva mierne zvýšenie HDP.
Následne treba klásť dôraz na postupný prechod
z krátkodobých krízových opatrení na štrukturálne
reformy trhu práce zamerané na stimuláciu potenciálneho rastu a pritiahnutie ľudí na aktívny trh
práce.
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OD SEPTEMBRA ZASADNÚ DO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
V novom
školskom
r o k u
2010/2011
do
školských lavíc
základných škôl
v
zriaďovateľskej
pôsobnosti
mesta po prvýkrát zasadne 148 prváčikov. Hovorí
o tom štatistika zápisu do prvého ročníka, ktorý sa
uskutočnil začiatkom februára. Z celkového počtu
176 zapísaných žiakov požiadali o odklad povinnej školskej dochádzky z dôvodu nedostatočnej
školskej spôsobilosti rodičia 28 žiakov. Riaditelia
škôl rozhodnú o ich prijatí alebo o odklade školskej
dochádzky o jeden rok podľa stanoviska detského
lekára a zariadenia výchovného poradenstva.

Do dvoch tried 1. ročníka na ZŠ Tematínska
ul. nastúpi 46 prváčikov. Predpokladá sa, že ZŠ
na Hájovkách bude mať dovedna 21 tried zhruba
so 470 žiakmi a 1 špeciálnu triedu so 4 žiakmi. O
dvadsať viac detí (66) prijme do 1. ročníka ZŠ
na Ul. kpt. Nálepku, čím sa naplnia tri triedy
prvákov. Na „trojke“ by malo byť celkovo 24 tried
približne s 530 žiakmi.
Najmenší počet budúcich prváčikov zapísala
ZŠ na Odborárskej ul. Okrem dvoch tried prvého
ročníka s 36 deťmi plánuje IV. ZŠ v novom
školskom roku otvoriť aj jednu triedu 0. ročníka s
ôsmimi až 10 žiakmi. V budúcom školskom roku
„štvorka“ ráta s 20 triedami zhruba so 440 žiakmi
a jednou triedou nultého ročníka s 10 žiakmi.
Do ZŠ sv. Jozefa zapísali rodičia 32 žiakov,
z toho 4 požiadali o odklad povinnej školskej
dochádzky. Cirkevnú školu by malo navštevovať
zhruba 350 žiakov v 16 triedach.
-dh-

K POUKÁZANIU DVOCH PERCENT DANE
Je marec a spolu s ním opäť prichádza
možnosť darovať 2 % dane z príjmov, tentoraz za
rok 2009. Praktické informácie k tomu nám v rozhovore poskytol JUDr. Ing. Juraj Mlčúch, riaditeľ
Daňového úradu (DÚ) Nové Mesto nad Váhom.
* Kde nájdeme všetky potrebné informácie
vrátane aktuálneho zoznamu príjemcov podielu zaplatenej dane za rok 2009?
Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné
účely upravuje § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o
daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
Na stránke www.rozhodni.sk sú zverejnené všetky
postupy, tlačivá, zoznamy prijímateľov, ktorí splnili
podmienky pre aktuálne obdobie, ako aj tých,
ktorí boli pre toto obdobie z dôvodu nesplnenia
niektorej zo zákonom stanovených podmienok
dočasne vyradení. Preto je dôležité presvedčiť
sa, či konkrétny príjemca, v prospech ktorého sa
rozhodneme svoje 2 % tento rok poukázať, naozaj figuruje v aktuálnom zozname príjemcov. Ak
vo Vyhlásení bude neaktuálny príjemca, daňový
subjekt sa tým pre daný rok pripraví o možnosť
„darovania“ svojich dvoch %.
* Kto môže poukázať 2 % z dane?
Daňovník, ktorý je fyzickou osobou, ak podiel zaplatenej dane je najmenej 3,32 €. Fyzická
osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane
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len v prospech jedného príjemcu. Daňovník,
ktorý je právnickou osobou, ho môže poukázať
neobmedzenému počtu prijímateľov, limitovaný
je iba minimálnou výškou 8,30 € pre jedného
prijímateľa. Okrem toho daňovník nesmie mať u
správcu dane evidovaný daňový nedoplatok.
* Nastali nejaké zmeny v spôsobe a lehote
na poukázanie dane?
Sú rovnaké ako v minulosti. Daňovník, ktorý
je právnickou osobou a daňovník, ktorý je fyzickou
osobou, ktorá podáva daňové priznanie k dani
z príjmov za konkrétne zdaňovacie obdobie (rok
2009), 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. Asignácia 2 % sa vyznačí v príslušnej
kolónke tlačiva daňového priznania k dani z
príjmov. V prípade, ak sa daňovník nerozhodne
„darovať“ 2 % dane, je potrebné v príslušnom
tlačive daňového priznania označiť krížikom
kolónku: X - neuplatňujem „postup podľa § 50
zákona o dani z príjmov“.
Daňovník – fyzická osoba, ktorý za predmetné
zdaňovacie obdobie daňové priznanie nepodáva,
toto právo uplatňuje vo Vyhlásení. Vyhlásenie je

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. Spolu
s vyhlásením podáva takáto osoba aj potvrdenie
o zaplatenej dani zo závislej činnosti, ktoré jej na
tento účel vydá zamestnávateľ.
* Rozšíril sa okruh prijímateľov?
Áno, do okruhu prijímateľov pribudol Fond
rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.
* Kde nájde záujemca potrebné tlačivá?
Všetky tlačivá sú dostupné v elektronickej forme
na internetových stránkach: www.rozhodni.sk ;
www.finance.gov.sk a www.drsr.sk.
Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
pre rok 2009 sú nové a sú záväzné: Fyzické osoby
– typ A vzor MF SR č. 025732/2008-72, typ B vzor
MF SR č. 025733/2008-72. Právnické osoby - vzor
MF SR č. 025734/2008-72. Tlačivá v papierovej
forme sú k dispozícii na každom daňovom úrade.

Tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatenej
dani sú osobitnými tlačivami, ich vzor MF SR
odporúča, majú teda len odporúčací charakter. Ak
zamestnávatelia, ktorí sú platiteľmi dane, použijú
vlastné tlačivá, ministerstvo financií radí, aby tieto
tlačivá obsahovali údaje uvedené vo vzore tlačív.
Tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatenej dani
nie sú k dispozícii na DÚ.
Upozornenie na záver: Starostlivo si skontrolujte úplnosť a aktuálnosť údajov o zvolenom
prijímateľovi, ktoré uvádzate vo Vyhlásení. Údaje
o prijímateľovi sa nedajú dodatočne zmeniť, nie
je možné ani meniť rozhodnutie, či v príslušnom
roku 2 % niekomu „darujete“ alebo nevyužijete
toto právo. Do odovzdaného vyhlásenie sa nedajú
robiť zmeny, doplnky či opravy. Nie je to ani
zákonom uznaný dôvod na podanie opravného
alebo dodatočného daňového priznania. Ak podávate daňové priznanie a neuvádzate údaje o
prijímateľovi, skontrolujte si, či máte označenú
Vašu voľbu „neuplatnenia postupu podľa § 50.“

OD MARCA ZMENA V CESTOVNOM PORIADKU
Ani nie tri mesiace od platnosti nového
cestovného poriadku Železníc SR dochádza od
7. marca k jeho zmene.
Stáva sa tak aj z dôvodu stavebných prác
na výstavbe tunela pri Novom Meste nad váhom.
Práce budú prebiehať v úseku Nové Mesto nad
Váhom km 100,233 – km 102, 485 (pri južnom
portáli tunela Turecký vrch), kde budú vlaky
používať iba jednu koľaj.
Výluka bude trvať od 8. marca do 30. augusta .
Vlaky budú jazdiť v tomto úseku rýchlosťou 50

km/h, niekde len 30 km/h.Táto skutočnosť sa odzrkadlí aj na predĺžení jazdnej doby u vlakov IC a
R o 13 minút, v prípade osobných vlakov o 6 min.
Od 26. 4. do 23. 10. osem osobných vlakov
v úseku trate Nové Mesto nad Váhom – Trenčín
nahradí autobusová doprava. Nový cestovný poriadok vlakov osobnej dopravy s platnosťou do
11. decembra, označený žltým nápisom ZMENA,
získajú cestujúci výmenou za kupón č. 1 z doteraz
platného Cestovného poriadku vlakov osobnej
dopravy 2009/2010.
(zdroj: internet)

DAJTE NÁ D EJ OPUSTE N ÝM PS ÍK O M
Novomestský
útulok Nádej,
ktorý, žiaľ, v
tomto roku
nenájdete
v zozname
poberateľov
2 % daní, má
jedinú nádej
na prežitie:
ak psíčkari a
všetci priatelia týraných a
opustených psíkov adresujú svoje 2 % z dane na
účet občianskeho združenia Brečtan so sídlom

na Hurbanovej ul.14, 9l5 01 Nové Mesto nad
Váhom (číslo účtu je : 4001565810/7500). Jej
vedúci Ing. Nováčik je zároveň mojím zástupcom
v útulku a peniaze na konci odvádzacieho obdobia
v súlade so zákonom prevedie na náš útulkový
účet.
Veľmi nás mrzí, že kvôli návalu práce pri
minimálnom počte zamestnancov sme pozabudli
na vypracovanie správy o využití príjmov z 2%
za predošlý rok, v dôsledku čoho nás vylúčili
zo zoznamu poberateľov 2% z dani na tento
rok. Ak vám nie je ľahostajný osud našich
psíkov, pomôžte im prostredníctvom občianskeho
združenia Brečtan.
Ďakuje O. Ačová, vedúca útulku
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VYŠE 40 PRIJÍMATEĽOV DVOCH PERCENT DANE
V Novom Meste nad Váhom je 44
prijímateľov 2 % z dane, možno si vybrať z
týchto občianskych zdužení (OZ), účelového
zariadenia cirkvi a nábožnskej spoločnosti (ÚZ),
neinvestičného fondu (NF) a neziskových organizácií (NO) poskytujúcich všeobecne prospešné
služby (pozn. red.: za adresou uvádzame IČO):
OZ Rodičovské združenie pri bilingválnom slov.-špan. gymnáziu, Športová 41 - IČO
17319617, NF Zdravie v núdzi, Štefánikova 1
- IČO 36119351, 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 Genius loci, Považská 1 - IČO 36129267,
OZ Hokejový klub Strojstav, Trenčianska 1886
- IČO 35607106, OZ Karate klub Goju-ryu,
Tematínska 13 - IČO 36129101, ÚZ Kongregácia
školských sestier de Notre Dame, Klčové 87
- IČO 00677574, OZ Krasokorčuliarsky klub,
Lieskovská 13 – IČO 42140374, OZ NODAM
– Združenie detí a mládeže, Klčové 87 IČO 37918095, OZ Novomestská kultúrna
spoločnosť, Hviezdoslavova 4 - IČO 42145317,
NO NsP, Štefánikova 1 - IČO 36119369, NO
Považská akadémia vzdelávania, Trenčianska
1880/20 - IČO 36119172, OZ Rodičovské
združenie pri IV ZŠ, Odborárska 10 - IČO
17319617, OZ Rodičovské združenie pri
Materskej škole, Dibrovova 13 - IČO 17319617,
OZ Rodičovské združenie pri Materskej škole,
Poľovnícka 12 - IČO 17391617, OZ Rodičovské
združenie pri Základnej umeleckej škole, Štúrova
15 - IČO 17319617, OZ Rodičovské združenie
pri Strednej odbornej škole, Piešťanská 2262/80
- IČO 17319617, OZ Rodinné centrum MANNA,
J. Gábriša 2 - IČO 42018803, OZ SZ záhradkárov, ZO 15 – 44, Jánošíkova 5 – IČO 00178152,
OZ Slovenská rada rodičovských združení
Rodičovské združenie pri Gymnáziu sv. Jozefa,
Klčové 87 - IČO 17319617, OZ Slovenská rada
rodičovských združení Rodičovské združenie
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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 Strednej odbornej škole,
Bzinská 11 - IČO 17319617, OZ Slovenská rada
rodičovských združení Rodičovské združenie
pri Základnej škole, Tematínska 2092 - IČO
17319617, OZ Slovenský skauting, 15. zbor
Javorina, Partizánska 317/1 - IČO 36120511,
OZ Slovenský zväz sclerosis multiplex, Ružová
6 - IČO 00896900, OZ Slovenský zväz telesne
postihnutých - Okresné centrum Nové Mesto
n.V., M.R. Štefánika 17 - IČO 36122343, OZ
SLUHA, Čulenova 2338/21 - 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 n.V., 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 VIDLOMET ,
Karpatská 26 - IČO 42016550, OZ Združenie
na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v
N.Meste n.V., Kollára č. 3 - IČO 34057056.

XIII. FESTIVAL
ANIČKY JURKOVIČOVEJ
11 . – 1 4 . a p r í l a
MsKS Nové Mesto nad Váhom

VESELO KU DŇU UČITEĽOV
V MESIACI KNIHY
Pani učiteľka vysvetľuje žiakom význam
lásky ku knihám:
- Žiaci, doma veľa čítajte, lebo len ten, kto
veľa číta, má pekné bohaté vyjadrovanie!
Janko, chceš niečo povedať?
- Prosím, náš tato číta len televízor a má
také bohaté vyjadrovanie, že nás mamka vtedy
rýchlo posiela k babke, opýtať sa, či je zdravá!...
M.Ch.
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ROBIA ČLOVEKA LEPŠÍM
Dodnes si pamätám meno a láskavú
tvár mojej prvej učiteľky, múdrosť a dobrotu
zračiacu sa v jej očiach. Pamätám si na jej
láskavosť, trpezlivosť a obetavosť, s akou
sa venovala nám, malým žiačikom vo veľkej
škole. Želala som si, a ako veľmi!, aby nás
stále učila, aby to nebol nik iný, len ona - moja
pani učiteľka.
Dávno už nederiem školské lavice, dávno
už pani učiteľka nie je medzi nami, ale
v mojom srdci zostane navždy. Vďačím jej
za veľa. Voviedla ma do sveta písmen,
čítania, počtov... Voviedla ma do školy zvanej
život (popri rodičoch). Bola stelesením obrazu učiteľa, o aký sa zasadzoval Ján Ámos
Komenský. Potvrdením jeho presvedčenia,

že dobrý učiteľ a dobrá škola robia človeka
lepším.
V stopách ideálov učiteľa národov kráčajú
aj dnešní učitelia, aspoň ich väčšina. Doba,
ktorú prežívajú, školstvu príliš nepraje, ale
im záleží na tom, aby pripravili do života
vzdelaných a rozhľadených ľudí.
Učiteľstvo je náročný a tvrdý chlebík,
zvlášť dnes. Prácu učiteľa a jej význam mladý
človek ocení až neskôr, keď dospeje, keď
nadobro opustí školské lavice. O to je práca
za katedrou ťažšia. Nezabúdajme preto na
učiteľov, ktorí ju zosobňujú, najmä v tomto
mesiaci. Novomestský spravodajca a samospráva nezabúdajú a pedagógom ku Dňu
učiteľov posielajú pomyselný kvet vďaky. -r-

ČÍTAJME SI (NIELEN V MARCI)

Úvahy, či čítať, alebo nečítať a či je lepší
internet alebo kniha, majú stále zelenú a žiadna
jednoznačná odpoveď by nebola správna. Ale
keďže je marec a tento mesiac sa knihám venuje
väčšia pozornosť ako inokedy, aj v našom záujme je vzbudiť záujem o čítanie a pritiahnuť do
knižnice čo najviac čitateľov. Keďže čítanie musíme vnímať ako proces, ktorý má svoje počiatky
v ranom detstve, aj v tomto roku sme naše aktivity upriamili najmä na potenciálnych detských
čitateľov, aby – v mnohých prípadoch ich prvá
návšteva knižnice – bola pútavá a zaujímavá a
túžili si ju zopakovať.
Okrem dvoch kvízov Malý vševed alebo
Vlastivedným chodníčkom po novomestskom
regióne a Hlas minulosti alebo Putovanie s
povesťami po slovenských mestách a hra-
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doch pozývame školy, aby sa opäť, tak ako v
minulom roku, zapojili prostredníctvom knižnice
do celoslovenského projektu Čítajme si....
Projekt, ktorý organizujú SAK a Linka detskej
istoty pri SV UNICEF, má spojiť čo najviac detí
Slovenska pri čítaní. Deti budú čítať presne
určenú knihu a každý zapojený čitateľ z nej
prečíta jednu stranu. Simultánne čítanie bude
vo všetkých mestách prebiehať v ten istý deň v
presne vymedzenom čase.
Podujatie sa uskutoční v rámci 11. ročníka
Týždňa slovenských knižníc 25. marca v čase od
9,00 do 15,00 h.
Okrem toho pre školy na požiadanie
ponúkame informačné besedy o knižnici, o literatúre regionálnych autorov, knižných novinkách pre
jednotlivé vekové kategórie a ďalšie besedy.
PhDr. Eva Berková

Čítanie dobrej knihy je ustavičný dialóg,
pri ktorom sa kniha prihovára a naša duša
odpovedá.
A. Maurois
Svet je nádherná kniha, ale nemá cenu pre
toho, kto nevie čítať.
Goldoni
Knihy sú ľuďom tým, čím krídla vtákom!
J. Ruskin

PÔST A JEHO DUCHOVNÁ DIMENZIA
Pôstne obdobie pre kresťanov predstavuje
čas intenzívnejších duchovných snažení, akési manévre zamerané na duchovnú obnovu.
Medzi prostriedky, ktoré s obľubou vyzdvihuje
kresťanská tradícia, podložená biblickým základom, patria: modlitba, pôst a almužna. Ide
o prostriedky, ktoré napomáhajú užšie spojenie s Bohom a umožňujú lepšie sa pripraviť na
najväčšie kresťanské sviatky - Veľkú noc.
Biblické rozprávanie nám ponúka pohľad
na scénu pokúšania postiaceho sa Ježiša na
púšti.
Akú hodnotu, význam, má pre kresťanov
zriekať sa niečoho, čo je dobré a prospešné
pre ľudský život? Sväté písmo a kresťanská
tradícia i skúsenosť Cirkvi jasne ukazujú, že
pôst je veľkou pomocou, keď sa chceme vyhnúť
hriechu a jeho dôsledkom. Je to práve pôstne
zriekanie sa, ktoré zdôrazňuje, že „nielen z
chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré
vychádza z Božích úst“ (por. Mt 4, 4). Pôst
teda upriamuje hlavne na požívanie „pravého
pokrmu“, ktorým je konať vôľu nebeského Otca.
Skúsenosť Cirkvi jasne svedčí o sile a účinnosti
pôstu, ktorý pomáha krotiť hriech, kontrolovať
žiadostivosť a otvárať srdce pre pôsobenie
Božej milosti, uvedomiť si, v akej situácii žije

množstvo trpiacich a strádajúcich ľudí... Všetci
svätci praktizovali a odporúčali cestu pôstnych
snažení. Napriek tomu, že mnohí v súčasnosti
zdôrazňujú terapeutickú dimenziu pôstu pri ozdravovaní ľudského organizmu, pre kresťana je
prioritná dimenzia duchovná, vyliečiť sa z toho,
čo mi bráni užšie sa spojiť s Bohom v konaní
jeho vôle.
Pôstne obdobie je preto vhodnou príležitosťou na umŕtvovanie nášho egoizmu, otváranie našich sŕdc slnku Božej lásky a usilovnejšie
praktizovanie lásky k blížnemu. Práve láska
k Bohu a k blížnemu je to najpodstatnejšie
v kresťanstve. Praktizovanie pôstu, duchovný
život, počúvanie Božieho slova a almužna sú
prostriedkami na jej dosahovanie.
Svätý Otec Benedikt XVI. povzbudzuje:
„Nech sa teda pôstne obdobie v každej rodine
a v každej kresťanskej komunite využije na to,
aby sme sa vzdali všetkého, čo rozptyľuje ducha, a aby sme zintenzívnili to, čo živí dušu a
privádzali ju k láske k Bohu a k blížnemu.“
Nech pôstne putovanie jednotlivcov i celého
kresťanského spoločenstva veriacich prinesie
žiadané plody duchovnej obnovy.
Mgr. Ľudovít Malý
dekan

VLANI NAJHORĽAVEJŠIA V KRAJI NEDEĽA
Na území Trenčianskeho kraja vzniklo
v roku 2009 celkovo 1 106 požiarov, ktoré
spôsobili priame škody vo výške 2 704 530 €,
uchránené hodnoty predstavujú hodnotu 20 050
285 €. Pri týchto požiaroch sa zranilo 27 osôb
a štyri osoby boli usmrtené. Najviac požiarov
vzniklo v Trenčianskom kraji v odvetviach nakladania s odpadom (283 požiarov) a bytového hospodárstva (206 požiarov). Vypaľovaníie
trávy a suchých trávnatých porastov spôsobilo v
Trenčianskom kraji 161 požiarov. Najčastejšou
príčinou vzniku požiarov bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou (202 prípadov), pri
manipulácii s otvoreným ohňom vzniklo 128
požiarov.
Oproti roku 2008 bolo v Trenčianskom
kraji o 117 požiarov viac. Najviac požiarov bolo
v mesiacoch apríl a august. Najčastejšie horelo

v nedeľu (190 požiarov) a najmenej v pondelok
(135 požiarov).
V roku 2009 bolo v okrese Nové Mesto
nad Váhom 122 požiarov s priamou škodou
vo výške 321 145 €. Pri požiaroch došlo k
usmrteniu dvoch a zraneniu štyroch osôb.
Zasahujúci hasiči uchránili majetok v hodnote
762 090 €. Oproti roku 2008 došlo k nárastu o
8 požiarov.
V priebehu vlaňajška došlo k novelizácii
právnych predpisov o ochrane pred požiarmi
(zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi a vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o
požiarnej prevencii). Jednou z dôležitých zmien
je povinnosť občanov nahlasovať každé
spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve na linku tiesňového volania 150.
mjr. Ing. Juraj Novotný, OR HaZZ
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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.: 0905 163 856

OCEĽOVÉ DVERE
Dverové krídlo je vyrobené z plechu hrúbky
0,8 mm s výplňou minerálnej vlny
Zárubňa je vyrobená z plechu hrúbky 1,2 mm
Dvere majú nerezový prah, hlavný a denný zámok,
11 - bodové zamykanie
Prevedenie mahagón alebo zlatý dub
Cena 265,55 EUR (8 000 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
12

PROGRAMY MsKS

marec 2010
VÝSTAVA

VÝCHOVNÉ KONCERTY

ORA ET ARS

ČO JE TO MUZIKÁL

Do 26. marca si vo výstavnej sieni MsKS
môžete pozrieť výstavu ORA ET ARS – výber z
doterajších 2 ročníkov Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia na Skalke pri Trenčíne.
Nenechajte si ujsť tento zaujímavý príspevok k
Roku kresťanskej kultúry na Slovensku.

DIVADLO BEZ OPONY

11. marca sa v divadelnej sále MsKS
uskutočnia štyri výchovné koncerty pre žiakov
II. stupňa základných škôl.
Muzikál vznikol v 20. storočí v Amerike a
veľmi skoro sa udomácnil aj v Európe. Jeho
vývoj od vzniku až po súčasnosť priblížia
poprední slovenskí umelci: F. Ďuriač - spev,
sprievodné slovo, E. Šeniglová – spev, Ľ.
Hudecová - spev a D. Stankovský – klavír.

ALADINOVA LAMPA

TRI ZAKLIATE KNIEŽATÁ

10. marca o 10,00 h sa v MsKS uskutoční rozprávka z bájneho Orientu v naštudovaní
Divadla bez opony z Banskej Bystrice. V nej
čaká na chudobného chlapca Aladina dlhá cesta nástrah a zákerných úskokov jeho falošného
strýka – čarodejníka, ale ako v každej rozprávke, všetko sa napokon dobre skončí.

18. marca sa v divadelnej sále MsKS
uskutočnia tri výchovné koncerty Tri zakliate
kniežatá pre žiakov I. stupňa ZŠ.
Účinkujúci odetí v kostýmoch prostredníctvom rozprávkového príbehu a zapojením detí
do diania na javisku priblížia žiakom obdobie
hudobného romantizmu.

LENKA FILIPOVÁ
11. marca o 19,00 h

(viac na 2 str. prog. prílohy)

VEČERNÝ KONCERT
23. marca o 18,00 h sa vo výstavnej sieni
MsKS uskutoční posledný koncert jarného abonentného cyklu. Účinkujú: Tomáš Šelc - barytón, Pavol Mucha - violončelo, Dana Hajóssy
- klavír. Umelecké slovo - Ulrich Ulmann.
Na programe skladby G. F. Händla, G.
Frescobaldiho, W. A. Mozarta, L. van Beethovena, M. Ravela, F. M. Bartholdyho a i.

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
10. marca o 17,00 h.
V MsKS na 1. poschodí č. dv. 11 vám
advokát poradí v oblasti trestného, pracovného a občianskeho práva. Poradenstvo nezahŕňa spisovanie podaní či zastupovanie klienta
pred súdom. Keďže ide o bezplatné poradenstvo, jeho služby sú určené osamelým matkám
s deťmi, nezamestnaným, sociálne znevýhodneným občanom a dôchodcom.

KLUBY V MARCI
Každý pondelok od 8, 00 - 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
15.3. o 15,00 h - SZ invalidov
Utorok 9.3. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny – p. J. Dedík
Streda 3.3. o 17,00 h - Výbor MO MS
10.3. 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 M A R C I
Pondelok 14,45 h - Hudobný kurz klavír
17,00 h - Kurz jogy
18,00 h - Cvičenie pre ženy
18,45 h - Brušné tance
19,00 h - Cvičenie pre ženy
Utorok 18,30 h - Brušné tance
Streda 18,00 h - Cvičenie pre ženy
19,00 h - Cvičenie pre ženy
Štvrtok 17,30 h - Kurz jogy
Piatok 14,45 h - Hudobný kurz klavír

LENKA FILIPOVÁ
RECITÁL 11. MARCA

PRIPRAVUJEME

DOMÁCE VÄZENIE
14. apríla o 19,00 h vás pozývame do
divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska na tragikomédiu Neila Simona Domáce
väzenie.
Starnúci Otto prežíva svoje najhoršie
životné obdobie. Práve ho prepustili z práce
a čaká na vhodnú príležitosť, ako to oznámiť
manželke. Neznesiteľné horúčavy, každodenný stres a strata zamestnania vykonajú svoje.
Keď ich navyše ešte vykradnú, nervovo sa zrúti. Manželka Mimi sa mu snaží pomôcť. Nastupuje do práce, aby ich vytiahla z nančných
problémov. Platí tiež za psychiatra, ktorého
manžel navštevuje. Pomoc ponúkajú Ottov
brat a sestry. Po odmietnutí ich nančnej injekcie sa situácia obracia - Otto sa dáva dohromady, zato Mimi psychicky padá na dno, keď
i ona stratí svoju prácu ...
V hviezdnom obsadení v réžii Juraja Nvotu
hrajú: Zdena STUDENKOVÁ, Jozef VAJDA,
Marta SLÁDEČKOVÁ, Zuzana TLUČKOVÁ
a Peter SKLÁR.
Vstupenky za 13,5 € si môžete zakúpiť
v pokladni Mestského kultúrneho strediska,

ZÁJAZD DO PRAHY
22. mája pripravuje MsKS zájazd do Prahy do divadla GOJA Music Hall na muzikál
Děti ráje. Inf. : MsKS, č.tel. 771 0640.

11. marca o 19,00 h sa uskutoční v divadelnej sále MsKS vystúpenie speváčky, gitaristky a autorky hudby Lenky Filipovej, ktorá svojim fanúšikom ponúkne vystúpenie v špeciálnej
akustickej trojčlennej zostave.
V akustickom gitarovom programe sa spolu
s ňou predstavia: gitarista Miroslav Linhart a

anglický harsta Sean Barry hrajúci na írskej
harfe.
Návštevníci si okrem starých hitov ako
Zamilovaná, Věnování.... budú môcť vypočuť aj
gitarovú klasiku a na koncertoch dosiaľ nehrané
skladby. Ako bonus zaznejú prekrásne keltské
balady, ktoré chytia za srdce každého poslucháča. Česká spevácka stálica ich zaspieva
spolu s Barrym v originálnom keltskom jazyku.
Recitál osloví publikum všetkých vekových
kategórií - starší si môžu prísť na koncert príjemne zaspomínať a mladších pozývame
objavovať krásu piesní a úprimnosť prejavu
L. Filipovej. Vstupné: 11 €.

KINO POVAŽAN – MAREC 2010

štvrtok 4., piatok 5. o 19.00 h
SAW VI
Špeciálny agent Strahm je mŕtvy a detektív Hoffman
sa ukázal ako nesporný nástupca odkazu Jigsaw.
Avšak, keď sa FBI blíži k Hoffmanovi, je nútený dať
hru do pohybu.
USA, Kanada, VB
horor
90 min.
ìeské titulky
vstupné: 2 €
film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

sobota 6., nedeľa 7. o 17.00 h
ASTRO BOY
Je to vták? Je to lietadlo? Nie, mechanický chlapec Astro Boy. Bol stvorený pre napínavé dobrodružstvá,
ktoré môže prežiť len on. Jeho otec, slávny vedec, mu
dal do vienka super silu, röntgenové lúče, rýchlosť a
schopnosť lietať. Astro Boy spoznáva svet a učí sa
ľudským emóciám.
Hong Kong, USA
animovaný
94 min.
dabing
vstupné: 2,20 €
film je vhodný pre všetky vekové kategórie
sobota 6., nedeľa 7. o 19.00 h
ŠTVRTÝ DRUH
S Millou Jovovich (Piaty element) v hlavnej úlohe
Psychologička Abigail Tyler (Milla Jovovich)
vyšetruje rad ľudí, ktorí majú rovnaké nočné mory.
Všetci si zhodne spomínajú na sovu s velkými očami,
ktorá na nich v noci uprene pozerá. V hypnóze si však
spomínajú na ďaleko strašnejšie nočné zážitky a
uvedomujú si, že sova vlastne nebola sova …
USA
horor
98 min.
ìeské titulky
vstupné: 2 €
film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

štvrtok 11., piatok 12. o 19.00 h
2012
Pred mnohými storočiami nám po sebe Mayovia
zanechali svoj kalendár s presným dátumom, kedy
končí a s popisom toho, čo sa odohrá. Ani vládni
vedci nie sú schopní zamlčať katastrofu biblických
rozmerov, ktorá na našu planétu čaká v roku 2012.
Vtedy zistíme pravdu. Varovaní sme boli …
USA, Kanada
dráma
158 min.
ìeské titulky
vstupné: 2 €
film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 13., nedeľa 14. o 19.00 h
CTIHODNÝ OBêAN
Frustrovaný muž sa rozhodne zobrať spravodlivosť do
vlastných rúk po tom, čo niekto prepustil z väzenia
vrahov jeho rodiny. Zameria sa nielen na vrahov, ale
aj štátneho zástupcu a ostatné zúčastnené osoby...
USA
thriller
100 min.
ìeské titulky
vstupné: 2 €
film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

štvrtok 18., piatok 19. o19.00 h
KAWASAKIHO RUŽE
Najnovší film ìeského režiséra Jana Hĥebejka
Televízny zvukár Luděk má chorú manželku Luciu,
milenku v práci a svokra, ktorý je uznávanou a
neotrasiteľnou morálnou autoritou. Keď sa prevalí
Luďkova milenecká aféra a manželka Lucia ho chce
vyhodiť z domu, obráti sa jeho zlosť voči svokrovi
Pavlovi, o ktorom nakrúcajú televízny dokument. Zo
spomienok sa začne vynárať príbeh lásky a zrady z
minulosti, ktorý prevráti na ruby súčasnosť. Hrajú:
Milan Mikulčík, Martin Huba, Lenka Vlasáková,
Ladislav Chudík, Daniela Kolářová, …
ČR
dráma
95 min.
ìeská verzia
vstupné: 2,20 €
film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 20., nedeľa 21. o 17.00 h
PERCY JACKSON: ZLODEJ BLESKU
Od režiséra prvých 2 filmov o Harry Potterovi
Bohovia Olympu žijú aj v 21. storočí. Môžu sa
zamilovať do smrteľníkov a mať s nimi deti. Tie sa
môžu stať veľkými hrdinami. Väčšina z nich však
skončí v rukách netvorov. Iba niekoľko detí sa dozvie
o svojej totožnosti "polobohov".
Kanada, USA dobrodružný, fantasy
100 min.
dabing
vstupné: 2 €
film je vhodný pre všetky vekové kategórie
sobota 20., nedeľa 21. o 19.00 h
GALIMATIÁŠ
Od režiséra filmu Amélia z Montmartru
Najprv vybuchla mína v marockej púšti, ktorá zabila
jeho otca. Potom ho po rokoch trafila do hlavy
zatúlaná strela. Bazil nemá na zbrane šťastie. Prvá
skúsenosť z neho urobila sirotu, druhá ho drží na
pokraji náhlej a rýchlej smrti.
Francúzsko
krimi - komédia
105 min.
ìeské titulky
vstupné: 2 €
film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
štvrtok 25., piatok 26. o 19.00 h
MORGANOVCI
Príbeh veľmi úspešného manželského páru, Meryl a
Paula Morganových (Sarah Jessica Parker a Hugh
Grant), ktorých krásne a úžasné životy majú iba
jednu chybu - ich rozpadajúce sa manželstvo.
USA
romantická komédia
103 min.
ìeské titulky
vstupné: 2,20 €
film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 27., nedeľa 28. o 19.00 h
STARÍ PSI
Playboy Charlie (John Travolta) a nesmelý Dan
(Robin Williams) su celoživotní priatelia a obchodní
partneri. V okamihu, keď musia všetky sily a
schopnosti venovať najväčšiemu obchodu svojho
života, prichádza nečakaná správa. Dan je otcom
dvojčiat, ktoré "vznikli" pred siedmimi rokmi počas
divokého výletu na Floridu, z ktorého si veľa
napamätá.
USA
rodinná komédia
88 min.
ìeské titulky
vstupné: 2,20 €
film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

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
Predjarie a blížiaca sa jar oproti doznievajúcemu zimnému obdobiu
ponúkajú viac príležitostí na prechádzky.
Napriek tomu veríme, že si nájdete čas na návštevu kina Považan.
Z jeho programovej ponuky na marec vyberáme niekoľko tipov:

ŠTVRTÝ DRUH
sobota 6. a nedeľa 7. marca o 19,00 h:
Psychologička Abigail Tyler vyšetruje rad ľudí, ktorí majú rovnaké nočné mory. Všetci si
zhodne spomínajú na sovu s veľkými očami, ktorá na nich v noci uprene pozerá. V hypnóze si
však spomínajú na ďaleko strašnejšie nočné zážitky a uvedomujú si, že sova vlastne nebola
sova.
Tieto veci sa skutočne stali na severe Aljašky v meste Nome. Pre lepšie vysvetlenie udalostí
tohto príbehu zakomponoval režisér do lmu skutočné zábery z vyšetrovania.
Horor USA v hlavnej úlohe s M. Jovovich (Piaty element) trvá 98 minút a je
MN do 12 rokov.

PERCY JACKSON: ZLODEJ BLESKU
sobota 20. a nedeľa 21. marca o 17,00 h:
Bohovia Olympu žijú aj v 21. storočí. Môžu sa zamilovať do smrteľníkov a mať s nimi deti,
ktoré sa stávajú veľkými hrdinami. Väčšinu
z nich však postretne
strašný osud v rukách
netvorov. Iba niekoľko
z nich sa dozvie o
svojej totožnosti “polobohov".
Tieto
deti
sú
umiestnené na ostrov, kde sa pripravujú
na svoj osud. Jedným
z nich je aj Perseus
,,Percy
Jackson".
Dvanásťročný
chlapec, polovičný syn
Poseidona, ktorý zo
začiatku o svojom
osude
nič
netuší.
Neverí magickým príhodám, ktoré sa okolo
neho dejú. Percy sa
musí za pomoci Grovera
Underwooda,
syna Hermesa a Annabeth Chaseovej, Aténinej dcéry, vydať na cestu naprieč Spojenými štátmi,
kde počas nej čelí mnohým mýtickým nepriateľom s pevným odhodlaním ich zastaviť.
Fantasy m Kanada/USA od režiséra prvých dvoch lmov o Harry Potterovi trvá 100 minút
a je MP.

GALIMATIÁŠ
sobota 20. a nedeľa 21. marca o 19,00 h:
Najprv vybuchla mína v marockej púšti, ktorá zabila jeho otca. Potom ho po rokoch trala do
hlavy stratená strela. Bazil skrátka nemá na zbrane šťastie. Tá prvá skúsenosť z neho urobila
sirotu, druhá ho drží na pokraji náhlej a rýchlej smrti.
Tento optimistický rojko sa ale nedá ničím zastrašiť a spoločne so svojím ,,jedinečným"
tímom zúfalcov sa rozhodne pomstiť celému zbrojnému priemyslu.
Francúzska komédia od režiséra lmu Amélia z Montmartru trvá 105 minút a je
MN do 12 rokov.

Detský obchod Beky
Vás pozýva do novootvorenej detskej predajne v pasáži Cinema
Otváracie hodiny:
Ponúkame:
- Detský a kojenecký textil
Pondelok - Piatok 9,00 - 17,30 h
- Detskú obuv
Sobota
9,00 – 12,00 h
- Požičiavanie dievčenských šiat na 1.sväté prijímanie
TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU!

MDŽ JUBILUJE, BUDE SA OSLAVOVAŤ?
Myšlienka oslavovať
Medzinárodný deň žien sa
zrodila práve pred 100
rokmi na Medzinárodnej
ženskej konferencii v Kodani
v roku 1910. Za dátum
tohto sviatku sa stanovil 8.
marec na počesť veľkého
štrajku 40 000 newyorských
krajčírok z textilných tovární
z roku 1908. Ženy bojovali za
zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti
nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.
V Rakúsku, Švajčiarsku a Nemecku si MDŽ
po prvýkrát pripomenuli už v roku 1911. O dva
roky neskôr ho oslavovali aj v cárskom Rusku.
Po ženských nepokojoch a demonštráciách
v Petrohrade sa v roku 1917 pevne ustanovil
8. marec ako MDŽ.
V roku 1975, teda práve pred 35 rokmi,
MDŽ oficiálne uznala OSN.
A ako to bolo u nás? Prvý sviatok MDŽ v ČSR

sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol
masový charakter. Počas II. svetovej vojny bol
MDŽ zrušený, posledný sa konal v roku 1938. Po
roku 1945 sa oslavy MDŽ znovuobnovili.
A ako je to teraz u nás? Oslavovať, či
neoslavovať MDŽ? Názory sa rôznia, sú zástancovia jeho osláv, ale i odporcovia. Treba si však
uvedomiť jednu vec - rozdiel medzi minulosťou
a súčasnosťou. Kým kedysi bol sviatok žien
akousi povinnou jazdou, dnes ho nemusíme, ale
môžeme oslavovať. Žiaľ, MDŽ stále v sebe nesie
biľag minulosti, keď ho bujaro oslavovali, a neraz
i neprístojne, polovičky oslávenkýň – muži, a nie
tie, ktorým bol pôvodne venovaný.
Ktovie, možno práve nadchádzajúci 8. marec
vo svetle tohoročných jubileí Medzinárodného
dňa žien je príležitosťou prinavrátiť mu zmysel
a obsah, aký mu a jeho protagonistkám náleží.
Darovanie kvetu, vľúdne slovo a úcta (ale nie
iba v jeden deň v roku!) určite nič nepokazia,
či už ste, alebo nie ste zástancami osláv tohto
sviatku.
-r-
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JUBILUJÚCI SOCHÁR A JEHO OSUDOVÉ MESTO
Nové Mesto nad Váhom sa stalo preňho osudovým. Sochár Milan Struhárik sa tu narodil, na
terajšej Ul. P. Matejku, v dome nad Pamätníkom P.
Matejkovi, ktorého je autorom.
Spomedzi novomestských umelcov je prvým
výtvarníkom, ktorý zakotvil v rodnom meste.
V Novom Meste nad Váhom aj vyrástol, po
vysokoškolských štúdiách sa sem vrátil, žije a tvorí
tu dodnes. Na prahu marcovej sedemdesiatpäťky,
obklopený starostlivou manželkou, rodinou a
ľuďmi, ktorých má rád.
Struhárikove diela z ostatných desiatich rokov
sa zrodili v útulnom podkrovnom ateliéri v rodinnom dome na Severnej ul. Neďaleko od Royovej
ul., kde ako chlapčisko rástol a preháňal sa s
kamarátmi a tromi súrodencami.
S menom Vladimíra Roya sa u Struhárika
spája nielen detstvo a teplo rodinného krbu, ale i
prvá objednávka pre mladého sochára – pamätná
tabuľa básnikovi a evanjelickému kňazovi pre
Adamovské Kochanovce. Hoci nerád bilancuje
a obzerá sa späť, spomienkam, najmä tým
vzácnym, sa neubráni. Príjemná atmosféra podkrovných priestorov, kde na vás „hľadia“ Juraj
Krén, Peter Matejka, Gejza Dusík, Miro Ďurža,
Rudo Moško ..., im dávajú priechod.
- S Royom to bola milá náhoda a bolo
ich viac, ktoré napísal sám život. Keď som
ako žiak najvyššieho ročníka základnej školy v
päťdesiatom prvom kráčal s vencom v rukách
za truhlou Ľudmily Podjavorinskej, ani mi len
nenapadlo, že po rokoch budem spolu s architektom Svetlíkom spolupracovať na náhrobku tejto
poetky a spisovateľky. –
Aj inokedy sa nechal umelec viesť životným
scenárom. Nebyť napr. ponuky na založenie
výtvarného odboru v meste pri vtedajšej ľudovej
škole umenia, ktorú čerstvý absolvent Vysokej
školy umeleckého priemyslu v Prahe prijal, je
pravdepodobné, že všetko by dopadlo úplne inak.
Veď študoval v centre čs. kultúry, v „stovežatej“
sa aj oženil, tam sa mu narodila dcéra, ale rodinu
potom priviedol sem.
Milan Struhárik je rád, že sa rozhodol pre Nové
Mesto nad Váhom. Nepociťoval ako hendikep, že
zostal mimo „kotla“ slovenskej kultúry. Malo to
dokonca i svoje výhody. Bez hektiky veľkomesta,
nevyrušovaný dianím v ňom, v pokľudnom prostredí novomestských ateliérov, ktorých vystriedal
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niekoľko (v múzeu, kde sa o. i. napr. zrodila
myšlienka na zriadenie galérie v meste a formovala sa koncepcia Návratov, na Hviezdoslavovej
ul. – v „Bakičovci“ a na Komneského ul.), mal
lepšie podmienky na tvorbu. A v prípade potreby
nebol problém odskočiť si do Bratislavy.
Akokoľvek hrdý na to, že bol r.1963 pri zrode
výtvarného odboru ZUŠ, odkiaľ vyšli dnes už i
významní výtvarníci a tiež i dnešné učiteľky výtvarného odboru, za neuveriteľných 45 rokov, čo
v ňom až do svojich 72 rokov pôsobil, neučil na
plný úväzok. Dbal o to, aby mal čas na vlastnú
tvorbu.
Čo sa jej týka, Struhárika tu menej poznajú
ako portrétistu, pritom portrétom sa venuje od
raných štúdií. Jeho sochárske portréty významných osobností nájdeme na mnohých pomníkoch,
pamätných tabuliach a v pamätných miestnostiach. Vo vedomí verejnosti je skôr zapísaný
ako sochár, ktorý tvorí sochy do dreva a tiež do
bronzu.
Celá plejáda osobností, busty a portrétne
reliéfy, ktoré vytvoril, dokazujú, že tomuto žánru sa
venuje s plnou vážnosťou. Momentálne cizeluje
bustu svojej vnučky.

- Rozrobenú mám aj figurálnu plastiku. Na dôkaz toho odbaľuje igelit, ktorý bráni vyschýnaniu sochárskej hliny, s ktorou najradšej modeluje, a odkrýva rysujúcu sa podobu huslistky
s nezameniteľným umelcovým rukopisom a poetikou typickou pre jeho figurálne plastiky.
- Pri portrétoch sa zase snažím vystihnúť
podstatu stvárňovanej osobnosti, nejde mi o
zachytenie jej vernej podoby, ale o vystihutie
výrazu, ktorý človeka charakterizuje. –
Realizácie portrétov pokladá za tvorivé
dobrodružstvo. Výtvarník až do samého konca
nevie, ako sa mu podarí uchopiť podstatu
stvárňovaného.
Vidieť a posúdiť to môže návštevník
Struhárikových výstav. Bolo ich požehnane.

Nielen na Slovensku, ale i v zahraničí (ČR,
Maďarsko, Poľsko, SRN) - individuálnych okolo
40, kolektívnych, ktoré obosiela dodnes, omnoho
viac.
Podľa nadchádzajúceho jubilanta v tomto
smere mu žičilo šťastie. Dokázal sa uplatniť ako
umelec v slobodnom povolaní, popri zákazkách si
našiel i vzácny čas pre vlastnú tvorbu.
Struhárikove diela nachádzame aj priamo v
meste. Mnohé z nich sú autorským darom mestu
(plastika pred mestským kultúrnym strediskom,
Pomník rumunským vojakom, plastika v areáli III.
ZŠ a i.). I v tom sa zračí vzťah akad. soch. M.
Struhárika k svojmu rodisku. K mestu, ktoré nikdy
neopustil, k mestu, ktoré má rád, ktoré je preňho
osudové ...

KPH ABSOLVOVAL SVOJ JUBILEJNÝ ZÁJAZD
Náplňou činnosti Kruhu priateľov hudby, ktorý
už 34 rokov pôsobí pri MsKS v Novom Meste
nad Váhom, je okrem zabezpečovania koncertných vystúpení v meste aj organizovanie návštev
operných a baletných predstavení v Slovenskom
národnom divadle v Bratislave.
V utorok 16. februára sa uskutočnil už 50.
zájazd za operným umením na našu prvú profesionálnu scénu. Aj tentokrát sme si všetci odniesli
nezabudnuteľný zážitok z prekrásnych árií Verdiho
opery Nabucco v prevedení popredných umelcov.
Prvýkrát sme do Bratislavy vycestovali 6. júna
1994 pozrieť si operné predstavenie Carmen od
G. Bizeta, v ktorom sa predstavili takí sólisti ako
J. Fischerová, F. Livora, O. Malachovský a i.
Za 16 rokov trvania tejto tradície sme mali
možnosť vidieť tie najznámejšie a najslávnejšie
opery: Čajkovského Eugena Onegina, Verdiho
Traviatu, Trubadúra, Othela, Rigoleta, Aidu,
Mozartovu Čarovnú flautu, Pucciniho Toscu,
Bohému, Madam Buterfly, ale aj balety Labutie
jazero, Spartakus, Rómeo a Júlia a iné. Naše
zážitky umocňovali aj výkony vynikajúcich operných umelcov, ktorí patria k stáliciam nielen
našej, ale v niektorých prípadoch aj popredných
svetových scén. Spomeňme také mená ako Ľ.
Vargicová, Ľ. Ludha, J. Jurčo, E. Šenigová, P.
Dvorský, M. Dvorský, J. Fogašová, M. Babjak, I.
Kirilová, S. Kopčák, D. Hamarová a iní. Niekedy
sme do Bratislavy vycestovali aj päťkrát za rok
a pre veľký záujem sme návštevy najznámejších
opier aj zopakovali. Zo začiatku sme na predstavenia chodili do historickej budovy SND, po

otvorení novej budovy sme niekoľko predstavení
videli aj tam.
Už 16 rokov tieto zájazdy organizujú p. L.
Fandrová, pracovníčka MsKS a p. V. Struháriková,
predsedníčka KPH. Obidve veríme, že záujem o vážnu hudbu a operné umenie sa bude
i naďalej tešiť veľkej obľube, aby tých krásnych
chvíľ, spoločne prežitých či už v historických, alebo nových priestoroch opery, bolo aj v budúcnosti
čo najviac.
Vilma Struháriková, preds. KPH
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K PODÁVANIU SÚHRNNÝCH VÝKAZOV K DPH
Systém výmeny informácií medzi členskými
štátmi na základe doteraz platného spôsobu
podávania súhrnných výkazov sa ukázal ako
nepostačujúci, a preto bolo potrebné dosiahnuť,
aby daňová správa členského štátu, v ktorom je
daň z pridanej hodnoty splatná, mala k dispozícii
informácie o dodaniach v rámci Spoločenstva čo
možno najskôr a mohla ich využiť na účinný boj
proti daňovým podvodom. Z uvedeného dôvodu
došlo od 1. janára k zmene lehoty na podávanie
súhrnného výkazu, ako aj spôsobu jeho podania.
Zmeny súvisiace s podávaním súhrnných výkazov
sa premietli do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon o DPH).
Kto je povinný podať súhrnný výkaz k DPH
a v akej lehote?
● Platiteľ DPH, ak:
- dodal alebo premiestnil tovar oslobodený od
DPH z tuzemska do iného členského štátu;
- zúčastnil sa na trojstrannom obchodne ako prvý
odberateľ;
- dodal službu s miestom dodania v inom členskom
štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH osobe,
ktorá je povinná platiť DPH.
Lehota: Platiteľ dane podáva súhrnný výkaz
za kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok v
závislosti od podmienok stanovených v § 80 odst.1
a 2 novelizovaného zákona o DPH, pričom lehota
je od 1.1.2010 stanovená do 20 dní po skončení
obdobia, za ktoré táto povinnosť vzniká.
● Zdaniteľná osoba, ktorá je registrovaná
pre DPH podľa § 7 alebo § 7a), ak:
dodala službu s miestom dodania v inom členskom
štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH osobe,
ktorá je povinná platiť DPH.
Lehota: Takáto zdaniteľná osoba podáva
súhrnný výkaz len za kalendárny štvrťrok, pričom
prvýkrát tak urobí v termíne do 20.4.2010
Ako podať súhrnný výkaz k DPH?
Súhrnný výkaz sa po 1.1.2010 podáva len
elektronickými prostriedkami, to znamená,
že sa bude realizovať prostredníctvom Portálu
daňovej správy SR www.drsr.sk v časti, ktorá sa
nazýva eTAX, pričom platiteľ dane sa musí stať
autorizovaným používateľom elektronických
služieb. V praxi to vyžaduje realizáciu nasledovných krokov:
Registrácia na Portáli daňovej správy:
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V prvom kroku je potrebné si zo svojej
počítačovej stanice vyplniť formulár pre registráciu používateľa pre autorizované služby, ktorý
spolu s vygenerovaným ID je treba vytlačiť a
priniesť na miestne príslušný daňový úrad za
účelom autorizácie používateľa. Pred tým, ako
platiteľ navštívi DÚ, sa musí rozhodnúť pre formu
podpisu elektronicky doručovaných dokumentov, teda súhrnného výkazu. Zo zákona o DPH
vyplýva, že súhrnný výkaz musí byť podpísaný
zaručeným elektronickým podpisom (ZEP), alebo
pokiaľ osoba, ktorá podáva súhrnný výkaz má
uzavretú písomnú dohodu s daňovým úradom,
ktorá obsahuje najmä náležitosti elektronického
doručovania s použitím tzv. elektronickej značky
(EZ) použije EZ. Upozorňujeme však, že pri
použití EZ má osoba povinnosť do 5 pracovných
dní odo dňa elektronického podania súhrnného
výkazu doručiť správcovi dane v písomnej forme
jeho prvú stranu a vyhlásenie o podaní písomnosti
elektronickou formou.
Autorizácia používateľa na miestne
príslušnom daňovom úrade (DÚ):
Je nevyhnutnou podmienkou na získanie
prístupu k autorizovaným elektronickým službám
konkrétneho daňového subjektu. V procese autorizácie sa registrovanému používateľovi pridelia
prístupové práva k dátam daňového subjektu,
ktoré sú evidované v daňovom informačnom systéme. Postup registrácie a autorizácie je na Portáli
daňovej správy SR v časti Aktuality a Elektronická
komunikácia, kde je k dispozícii aj Používateľská
príručka pre autorizované elektronické služby a
podrobné Podmienky využívania Autorizovaných
elektronických služieb.
Podanie Súhrnného výkazu elektronickými
prostriedkami:
Po úspešnej registrácii a autorizácii má
používateľ autorizovaných elektronických služieb
možnosť podať súhrnný výkaz elektronickými prostriedkami podpísaný buď ZEP alebo elektronickou
značkou. Je potrebné dodržať lehotu na podanie
súhrnného výkazu, ktorá je s účinnosťou od
1. januára najneskôr do 20 dní po skončení obdobia, za ktoré je povinnosť podať súhrnný výkaz.
Bližšie informácie k povinnosti podávaniu
súhrnného výkazu elektronickou formou získate
na web stránke www.drsr.sk v časti aktuality.
Odbor služieb pre verejnosť DR SR Ban. Bystrica

PODJAVORINSKÁ V SLUŽBE LÁSKY
Práve pred
sto rokmi, v roku
1910, prisťahovala
sa
do
nášho
mesta Ľudmila
Podjavorinská.
Pri jej mene si malí
i veľkí spomenú na
nezabudnuteľné
knižky Čin čin,
Zajko
Bojko,
básničku o snehuliakovi, komárovi,
čo si mušku bral, o slovenskej chalúpke, či na
vtipné balady o gajdošovi Filúzovi.
O jej diele nájdeme viacero odborných kníh,
ale o pocitoch a všetkom, čo zažila v Novom
Meste, vieme len z jej listov. Zachovalo sa ich
vyše 900 a usporiadal ich a vydal (1988 -1989)
niekdajší profesor na novomestskej priemyslovke Dr. Michal Kocák. Dozvedáme sa, že
Karol Rudolf Rizner, otec poetky, po 47 rokoch
učiteľovania v bzinskej škole odišiel do penzie
a rodina musela opustiť školský byt. Ľudmilka,
na Slovensku už známa ako autorka prvej básnickej zbierky z pera ženy Z vesny života (1895),
sa na zmenu netešila. Rodné Bzince milovala,
zozbierala nielen tamojšie ľudové piesne, ale v
poviedkach vytvorila nezabudnuteľný obraz ich
obyvateľov. Tridsaťosemročná nevydatá slečna,
ktorej sa pre chudobné zázemie a chatrné zdravie nepodarilo získať vzdelanie a pre slovenské
presvedčenie nezískala ani poštárske miesto,
už vie, že sa pretrhli živné korene jej tvorby a
pocit povinnosti ju nadlho pripúta k starostlivosti o starnúcich rodičov (preto odmietla viacero
ponúk na prácu v redakcii v Martine). Už z rodných Bziniec je však korešpondenciou spojená s
vtedajšími literárnymi a kultúrnymi osobnosťami
na celom Slovensku, ba i v Banáte a s krajanskými novinami v Amerike. Zmenou bydliska datuje listy spočiatku „v Považskom Novom Meste
(Vágujhely)“, neskôr píše jeho terajší názov.
Sem teraz prichádzajú listy podpísané menami
T. Vansová, E. M. Šoltésová, J. Škultéty, Št.
Krčméry, S. H. Vajanský, P. O Hviezdoslav... Aj
keď si v novom prostredí postupne nachádza
známych a priateľov (Markovičovcov, rodiny ev.
kňazov Martišku, Erdelského, vdovu po advoká-

tovi Hrušovskom – v rodine vyrástol spisovateľ
Ján Hrušovský), jej srdce je stále v Bzinciach.
Nevedno, či sa vydavateľ Albumu Ľ. P. Zlatko
Klátik mýli, keď uvádza, že v dome na Javorinskej
ulici, označenom pamätnou tabuľou, bývala v
r. 1940 – 1947. Je v Novom Meste známe, kde
bývala dovtedy?
S rodičmi žila najskôr z malej otcovej penzie, po jeho smrti (1919) sa hmotné podmienky,
cez vojnu beztak ťažké, ešte zhoršili. Usilovne
sa venovala záhrade (pozýva svoje priateľky
na marhule a čerešne, ba P. O. Hviezdoslavovi
zadovážila i jabĺčka na zimu – a v sortách sa
vyznala!), raduje sa z kvietkov v záhradke, stará
sa o prasiatko i kuriatka pre potreby rodiny... Bez
riadnej zmluvy pracuje skôr ako dobrovoľníčka v
Červenom kríži: iba pri výdaji šatstva a potravín...
Takmer nepíše: nemá potrebné súkromie, ba ani
kúriť vo svojej izbičke nemôže... („Celý môj život
slúžim v službe lásky. Miesto toho, k čomu ma
srdce viaže, som kuchárkou, opatrovnicou, večne
viazanou...,“ zdôveruje sa T. Vansovej). Po vojne
trošku pookreje, zapája sa do ženského hnutia
(konzervatívny prúd), spolupracuje pri založení
MO MS (25. 7. 1921 – predsedom v NM sa stal
Martin Rázus, sama je členkou výboru). V r. 1929
pochováva i matku, ale sama, beztak od detstva chorľavá, podstupuje v nasledujúcich rokoch
niekoľko náročných operácií. Z času na čas sa
zotavuje v kúpeľoch v Ľubochni, Luhačoviciach,
Lúčkach, Tr. Tepliciach, Piešťanoch. S veľkým
úspechom vychádzajú jej Balady, pripravuje na
vydanie zobrané spisy, roziskrí sa jej tvorba pre
deti, získava spoločenské uznanie, ale v duši
je smutná. Azda aj po rodinných nezhodách
prenecháva dom bratovi s rodinou a sťahuje
sa do činžiaka za Gymnáziom M. R. Štefánika.
Pocit odcudzenia zmierňuje aspoň tým, že si
tam preniesla všetko milé ešte zo bzinskej školy
– a v tejto izbičke 2. marca 1951 zomrela na
zhubné ochorenie vo veku nedožitých 79 rokov.
Krehučká, bielovlasá stará pani v klobúčiku, ktorá
čulou korešpondenciou i miestom zrodu mnohých
nezabudnuteľných diel ustavične pripomínala
slovenskej kultúre meno nášho mesta. Nebolo vtedy zďaleka také upravené, útulné a kultivované.
Prežila v ňom 41 rokov, takmer polovicu svojho
života. Patrí k nezabudnuteľným priekopníkom jeho kultúry.
Magda Baloghová
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PRETANCOVAL SA DO SVETOVEJ ŠOU
Obdivuhodné!
Pretancoval
sa
do svetovej šou!
Novomešťan Pavel
Kačerek nielen ako
jediný Slovák, ale
vôbec ako jediný zo
zahraničia, pôsobí v
svetoznámej, čisto
írskej šou Richarda
Griffina. Do Dublinu
odletel vďaka svojej
celoživotnej láske –
tancu – symbolicky
vo
valentínskom
čase 15. februára,
aby zhruba po
mesačnom tréningu odišiel s celou,
zhruba 50 – člennou skupinou Gaelforce Dance
na svetové turné po Európe a Ázii. Ak budete
chcieť vidieť Novomešťana priamo v „akcii“, budete mať príležitosť 12. marca o 19,00 h v Garmin
aréne v Žiline alebo 13. marca o 19,00 h v ŠH
Pasienky v Bratislave, kde sa svetoznáma írska
šou, ktorá ako jediná na svete tancuje, stepuje,
spieva a hrá vždy naživo, po prvýkrát (a hneď s
Novomešťanom!) predstaví na Slovensku.
Umelecké sklony sa u Pavla prejavovali od
detstva, mal ich v génoch. Vnuk Jožky Černého
navštevoval centrum voľného času od svojich
šiestich rokov. Po ľudovkách, hip - hope a ďalších
moderných tancoch ho zhruba v 14 rokoch fascinovali írske tance. Chodil na ich vystúpenia,
asi dva roky tancoval podľa kaziet a vlastných
choreografií.
Talentovaného tanečníka si všimol a pod
ochranné krídla zobral špeciálny tréner írskych
tancov MRG. Michal Kover. V Bratislave, kde
študoval a pred rokom i absolvoval Súkromnú
strednú priemyselnú školu animovanej tvorby,
odbor grafický dizajn, sa dostal do skupiny a
stal sa sólistom v skupine írskych tancov Avalon.
Pavel Kačerek dal podnet i na vznik krúžku
írskych tancov pri centre voľného času, ktorý aj
sám vedie.
-Po čase som sa osamostatnil a našiel si
trénera, svetovú jednotku medzi trénermi írskych
tancov, pravého Íra T.C.R.G. R. Morgana. Pod
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hlavičkou jeho školy a vedením svetoznámej
špičky írskych tancov som sa zúčastňoval súťaží.Po dvoch rokoch jeho vedenia 20 – ročný
Novomešťan vlani v októbri vo Viedni dosiahol
svoj súťažný vrchol OPEN Championship a stal sa
absolútnym majstrom Európy. Po tom, čo zvíťazil
vo všetkých piatich tanečených disciplínach,
tréner a súčasne majiteľ zhruba 1900 – člennej
školy írskych tancov v metropolách Európy
zodvihol slúchadlo a poslal do Dublinu echo o
talentovanom Novomešťanovi.
Pôvodne mali ísť do Írska traja frekventanti tejto školy, ale keď sa ukázalo, že majiteľ
a choreograf R. Griffin potrebuje len jedného
tanečníka, niekdajší sólista Lord Of The Dance a
Riverdance Ronan Morgan vybral ako lídra celej
školy - Pavla Kačereka.
Za úspechom mladého Novomešťana nie
je len talent, ale i tvrdá drina. Krátko pred odletom do Írska sa jeho tréningy zintenzívnili na
niekoľko hodín tancovania denne v trojhodinových
intervaloch s krátkymi prestávkami.
Ani 4 - mesačné turné po svete (napr. Rusko,
Japonsko, ale i ČR – Praha a SR) nebude prechádzkou ružovým sadom.
- O našu bezpečnosť sa bude starať SBS,
ktorá bude dohliadať na to, aby sa nám nič nestalo. Zranenie či choroba čo i len jedného člena
skupiny by ohrozila vystúpenia Gaelforce Dance,
a to si nemôže dovoliť. Na tanečníka, ktorý by
nejakým spôsobnom, či už zranením, alebo inak
ohrozil vystúpenie, čaká mastná pokuta.Írske tance samé o sebe sú náročné, ich
zvládnutie si vyžaduje tvrdý tréning, precíznu
techniku a dobrú fyzickú kondíciu. Na pódiu počas
vystúpenia to síce vyzerá jednoducho a ľahko,
ale opak je pravdou, prepotené tričká po dlhých
tréningoch hovoria za všetko.
Litre potu, ktoré zo seba vydal P. Kačerek,
priniesli svoje ovocie. Splnil sa mu celoživotný
sen. Správa o tom, že si ho vybrali do prestížnej
šou, zastihla talentovaného tanečníka pri káve s
najlepšou priateľkou Petrou Slimákovou z Novej
Bošáce, ktorá Pavlovi veľmi fandí. Podporu má
P. Kačerek i v celej svojej rodine. V tej pokrvnej,
i v tej, kde rozvíjal a dnes sám vedie deti k
tancu. K centru voľného času sa po prečítaní
týchto riadkov dozaista pridá i rozvetvená rodina
Novomešťanov.
-r-

MAREC - NÁŠ MESIAC KNIHY
Mnohé ankety a výskumy znepokojene
zratúvajú, koľkým ľuďom kniha nechýba, ako
málo deti čítajú. Marec, Mesiac knihy, však o
svoje dobré meno ešte iste nepríde. Aj stonožky
predškoláčikov sa pôjdu pozrieť do knižnice – veď
len nedávno sa na zápise do 1. triedy tešili, že
sa v škole naučia čítať. Na začiatku bude čítanka
a potom si iste každý z nich prečíta aj svoju
prvú knihu – a nezabudne. Rovnako, ako sa na
Slovensku asi nezabudne pripomenúť, že v tomto
roku uplynie 185 rokov odvtedy, čo slovenské deti
dostali prvú knihu, ktorá im prinášala viac než len
ponaučenia a prísne výstrahy. V Dejinách slovenskej literatúry pre deti a mládež sa dočítame, že
ňou bola Čítanka anebo Kniha k čítání pro mládež
ve školách slovanských v městech a dědinách,
ktorú zostavil a r. 1825 v Budíne vydal J. Kollár.
Ešte dlho trvalo, kým detská kniha prestala byť
„pazušnicou malých vinšovníkov“ alebo „kratičkým
poučením o mravnosti“. Ale náš zdravý lokálpatriotizmus nám dovoľuje nadýchnuť sa sebavedomím, že počiatky umeleckej detskej knihy sú
zapísané aj na mape novomestského okolia i priamo nášho mesta. Stačí si pripomenúť 1. básničky
Ľ. Podjavorinskej (1872 – 1951), ktoré vznikali
ešte v Bzinciach pod Jav. – Slovenská chalúpka
už vekom prekročila storočnicu (1908). Jej prvá
zbieročka Kytka veršov pre slovenské deti (1921)
má len málo žijúcich pamätníkov 1. vydania. Aj
keď z listov Ľ. Podjavorinskej sa dozvedáme, že v
našom meste jej mnohé chýbalo („bohužiaľ, niet
tu nikoho, s kým by sa dalo porozprávať o veciach,
čo nalaďujú,“ píše L. Mrázovej r. 1925), písať pre
najmenších sa jej darilo. Podľa rokov vydania do
času jej novomestského pobytu spadajú knižky
veršov Čarovné skielka, Škovránok, Medový
hrniec, Zvonky a Zajko Bojko. Najslávnejší Čin Čin
(1943) z najväčšej časti (podľa korešpondencie)
vznikol v Tr. Tepliciach. Jej knižky znamenali
historický prelom, lebo ich prvá naplnila radosťou.
Veď podľa nej: „Čo je bylinke úslnie, to je detskej
duši radosť.“ Podjavorinskej veršované zvieracie
rozprávky nieže majú pamätníkov, čo ich dodnes
vedia spamäti – babky ich odovzdávajú vnúčatám
v spoločnej 2 i 3 - generačnej recitácii.
Len kúsok od Nového Mesta, v Dolnom Srní,
muselo byť mladej pani učiteľke Márii Rázusovej
Martákovej (1905 -1964) najkrajšie na svete:
tam v rokoch 1923 – 1931 ladila strunku svojej

lyrickej poézie, i keď najkrajšie zbierky napísala
až po odchode do Martina, inšpiráciou sa do
Srnia vrátila knižkou spomienok na detstvo svojho
manžela Jána Martáka Chlapčekovo leto (1956).
Celá generácia starých rodičov a iste aj rodičov si
ešte pamätá jej Zatúlané húsa (1953), detské hry
Hoja, ďunďa, hoja či Junácku pasovačku (1962) a
Prvý a Druhý venček (1945, 1957).
Do detskej literatúry medzitým od 30. a 40.
rokov 20. storočia pribúdali iné doteraz živé
knihy: J. C. Hronského (Smelý Zajko v Afrike,
Dubkáčik a Budkáčik, Tri múdre kozliatka), Ľ.
Ondrejova (Jerguš Lapin), J. Bodenka (Ivkova
biela mať), F. Kráľa (Jano, Čenkovej deti)... Do
nášho mesta sa najskôr ako učiteľ (1932/33) a
neskôr i so spisovateľským stolom presunul D.
Štubňa - Zámostský (1905 – 1970). V jeho diele
sa stretáva všetko, čím ožívala literatúra pre
deti. Patrí k jej najplodnejším autorom tohto obdobia (Z čarovného sveta, 1927, Farebné skielka,
1948, Príhody od Hrona, 1953). Blízke okolie ho
inšpirovalo na knihu povestí Beckov dar (1966).
A potom nastalo v našom meste šťastné
obdobie, keď jeho ulicami chodil nielen pán učiteľ
Štubňa, s neodmysliteľnou fajočkou, paličkou a
aktovkou plnou matematických písomiek, ale aj
pani Elena Šťastná, riaditeľka domu osvety (1967),
o ktorej možno ani každý nevedel, že je to nedávna redaktorka Zorničky a milovaná spisovateľka
najmenších čitateľov Elena Čepčeková (1922
– 1992). A pretože v tom čase vychádzala knižka
pre deti dva aj tri roky, môžeme sa nazdávať, že
v našom meste sa spriadali aspoň niektoré príbehy, čo zažila dobrosrdečná kamarátka všetkých
chrobáčikov – tých s krídelkami aj tých zo škôlky
– Meduška (1970). Literárne kritika už dávno
pochválila Utopený mesiačik (1959) a bez zápalistých básničiek E. Čepčekovej sa v tom čase
nezaobišla žiadna školská slávnosť.
A že sa práve teraz v našom meste nijaká
kniha pre deti nepíše? Možno o nej iba nevieme.
Najdôležitejšie je, že sa čítajú tie už napísané. Keby sa nečítali, iste by do MsK Ľ. V. Riznera
nechodilo na stretnutia s deťmi toľko spisovateľov.
Štatistiky o čítaní detí sú výrečné – ale vieme svoje: možno ich aj zmeniť. Pospomínajme si s deťmi
napríklad na prvú knihu svojho detstva, porozprávajme o nej a povyzvedajme, ktorá je tá ich. A
hneď bude marec aj náš Mesiac knihy...
-bm-
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V marci oslávia životné jubileá títo naši spoluobčania:

❁❁❁
Margita Ondrejková
Božena Ošťádalová
Jozef Šimovič
Jozefa Juráková
❁❁❁
Milan Hučko
Vilma Voglová
Mária Moravčíková
Mária Pristachová
Mária Hejbalová
❁❁❁
Anna Lacková
Antónia Krásna
❁❁❁
Gabriela Gašparová Jarmila Műllerová
Viera Valková
Irena Juriková
Matej Kučiak
Koloman Podpera

PhDr. Marta Gagová
Jolana Mičkeová
Milan Radoský
Nadežda Hunová
Františka Valašíková
Marta Hricová
Jozef Babuška
akad. sochár Milan Struhárik
Mária Štrnálová
Helena Škrhová
Miloš Bučko
Viera Filipová
Ján Drha
Jozef Mikulinec
Mária Tousecká
Ing. Jozef Klačanský
Alžbeta Červeňanská
Ing. Tomáš Tlstovič
Mária Barančíková
Marta Tinková
Mária Petreová
❁❁❁
Ilona Gažiová
Mgr. Ľubica Križanová

KRSTY V JANUÁRI
Adriana Augustínová
Margaréta Hrabovská
Samuel Sládek
Kristián Lukáš Zemko

Patrik Kopčan
Adam Motyka
Dávid Kuba
Lilien Uhlíková

SOBÁŠE V JANUÁRI
Ľuboš Pisklák a Zdenka Kotrasová
Richard Kubica a Zuzana Harušťáková
Mário Szabo a Darina Štekelová
Peter Motyka a Vladimíra Hláveková

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným,
susedom a známym,
ktorí sa prišli 26. januára rozlúčiť
s naším drahým
pplk. v.v. Michalom ĎURIŠOM.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Manželka Anna,
dcéra Anna a syn Michal s rodinami

ÚMRTIA
V JANUÁRI

BLAHOŽELÁME

Vincencia Bajzíková
Ján Brna
Michal Ďuriš
Karol Hoferek
Zdenka Kubicová
Božena Kutajová
Václav Matyáš
Zuzana Múdra
Ján Sabo
Ivan Sadloň
Ján Sklenář

✟

SPOMÍNAME
Vo februári sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia nášho drahého
Jána MIKLÁNKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami
Odišla si tíško, ako odchádza deň a v našich srdciach ostáva spomienka len.
Milovali sme Ťa, Ty milovala si nás. Tú lásku v našich srdciach nezničil ani čas.
Mamička, ako veľmi nám chýbaš.
26.februára uplynulo päť rokov od smrti našej milovanej
mamičky, babičky a mojej manželky
Anky KULAJTOVEJ,
ktorá nás náhle opustila vo veku 71 rokov.
Spomínajú manžel Karol, deti Marta, Yveta a Kajo s rodinami
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Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.
Čas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúť nikdy nedovolia.
8. marca uplynú štyri roky od úmrtia nášho drahého
Jaroslava HEBERU.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomína smútiaca rodina
… v srdciach našich žiješ ...
11. marca uplynú štyri roky, 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
17. marca uplynie 10 rokov od smrti vzácneho a dobrého človeka
Petra DZURÁKA.
Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.
Manželka Emília a dcéry Ľudmila a Darina s rodinami
Tá rana v srdci stále bolí a čas zabudnúť nedovolí.
Osud nevráti, čo čas vzal, nám zostali len spomienky a žiaľ.
28. marca uplynú tri roky, čo nás navždy opustila naša drahá mamina a babička
Hanka MORAVČÍKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

NA LINKE MsP
DLHOPRSTÁ MYJAVANKA. 4. januára
majiteľ predajne na Ul. Haškovej oznámil na
Palkovičovu ul., že v predajni chytil osobu, ktorá
odcudzila tovar. Hliadka na mieste zistila, že
dlhoprstou bola 34 - ročná Dana H. z Myjavy.
Vzhľadom na to, že páchateľka krádeže sa už
v minulosti dopustila priestupku proti majetku,
čím vzniklo podozrenie z trestného činu, prípad
prevzalo OO PZ.
DEZORIENTOVANÝ. Železničná polícia
Leopoldov 7. januára požiadala MsP o vykonanie asistencie vo veci mladíka, ktorý sa
potuloval po železničnej stanici. Hliadka na
mieste zistila, že ide o 17 - ročného Lukáša G.
z Bratislavy. Mladík z nášho hlavného mesta bol
zjavne miestne a časovo dezorientovaný, aj čo
sa týka vlastnej osoby. Mestská polícia skontaktovala matku, ktorá si prišla po syna.
V AREÁLI ŠKOLY – PES. 14. januára
oznámili na MsP, že na pozemku gymnázia sa
voľne pohybuje pes. Hliadka MsP psa odchytila
a pomocou identifikačnej známky zistila jeho

majiteľa. Novomešťanovi C. J. za porušenie
VZN č. 6/2003 O niektorých podmienkach
držania psov v meste udelila blokovú pokutu.
USTLAL SI POD AUTOM NA PARKOVISKU. Neznámeho muža ležiaceho pod vozidlom na parkovisku na Ul. Weisseho 24. januára
oznámili na MsP. Pod autom spiaci chlap bránil
odjazdu vozidla. Ležiaceho muža, ktorý bol pod
vplyvom alkoholu, hliadka prebrala a zistila, že
parkovisko si za posteľ pomýlil M. T. z nášho
mesta.
mjr. Ing. Marián Ovšák, náčelník MsP

Z POSTELE O HODINU 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 28.
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 skôr.
Z pohľadu spáčov sa situácia zmení k lepšiemu 31. októbra, kedy prejdeme na zimný čas.
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V SAUNE HORKO - Z PLAMEŇOV, ZHORELA DO TLA

Éterom nesúce sa „Ho-rí, ho-rí ...“ neveštilio
nič dobré. Uháňajúce tri hasičské vozidlá, ich
príjazd na Odborársku ul. a valiaci sa dym
z vetračiek v bývalej Stavoindustrii potvrdili
obavy z požiaru. Horelo v saune! Len nedávno
zrekonštruovanej!
Telefón na hasičskej stanici zazvonil v
prvú februárovú sobotu o 15,29 h. V priebehu
niekoľkých minút od ohlásenia požiaru šestica
hasičov vybavená potrebnou technikou sa pustila
do boja s ohňom. Bol to nerovný boj, požiar bol
už v rozvinutej forme, plamene stravovali drevo
jedna radosť. Ešteže sauna bola prázdna, bez
ľudí, pred začatím prevádzky! Situáciu sťažovali
vysoká teplota a hustý dym. Nebolo vidieť ani na
krok. Viditeľnosť bola nulová, čo znemožňovalo
voľný pohyb. V prvom rade bolo potrebné nájsť
odpájač elektrického prúdu, aby sa mohlo hasiť
vodou. Hasiči s pretlakovými dýchacími prístrojmi
postupovali na dotyk, s termovíznou kamerou v
rukách, aby im ako – tak ukázala otvory, kadiaľ
vojsť a vyjsť z/do priestoru, či sa tam predsa len
nenachádzajú zranené osoby, alebo nebezpečný
materiál, atď. Bola to priam syzifovská práca.
Keď sa im napokon podarilo vypnúť eklektriku,
proti plameňom nasmerovali vysokotlaký prúd
vody a použili taktiež vysokoúčinné penidlo. V
miestnosti bola vysoká koncentrácia pary, veľká
teplota a prúd vody menili kvapalinu na paru, neznesiteľná horúčava prenikala aj cez
ich ochranné odevy. Hasiči sa museli dvakrát
stiahnuť, aby sa ochladili.
Na zlepšenie viditeľnosti, odvodu tepla a
splodín horenia použili pretlakovú ventiláciu (pretlakový ventilátor), pričom okná na odpočívarni
museli byť pre účinnú pretlakovú ventiláciu násilne
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vysklené, čo zapríčinilo, že sídliskom sa začal
šíriť hustý dym a para, ktoré boli nahromadené
v uzavretom priestore. Prizerajúcim občanom sa
mohlo zdať, že ide o ďalší výbuch alebo rozhorenie, no bol to už len spomínaný odvod tepla a
dymu z priestorov zasiahnutých požiarom.
Na pokyn veliteľa zásahu npor. Štefana
Kusendu zásahová jednotka viedla dva útočné
prúdy. Jeden hasič s jedným vozidlom chránil
kolegov z parkoviska, ďalší robili útok vnútornými
priestormi - od vstupu cez chodbičku pre obsluhu sauny, pričom k zásahu boli povolaní aj
v tom čase neslúžiaci príslušníci, aby pomohli
pri likvidácii tohto požiaru. Ďalšie vozidlo robilo
kontrolu nadzemného podlažia, kde je fitnesscentrum. Uvažovalo sa i s evakuáciou nadzemných podlaží, no včasnou lokalizáciou nemuselo
k tomu dôjsť. Fitnesscentrum na pokyn jeho
pracovníkov návštevníci ešte pred príchodom
hasičov opustili. Nad ním nachádzajúce sa
obytné priestory, našťastie, neboli v ohrození.
Zhruba po pol hodine dostali hasiči požiar
pod kontrolu, jeho rozšírenie už nehrozilo.
Samotné dohášanie trvalo ešte zhruba ďalších
30 minút. Po skončení celej akcie zostalo namiesto sauny spálenisko. Kedy „povstane z
popola,“ ukáže čas. Príčina požiaru je v štádiu
vyšetrovania.
-HZ-

ĽAD V MARCI I APRÍLI
V marci síce oficiálne začína jar, ale ešte
počas tohto a dokonca i nasledujúceho mesiaca bude možné zimný štadión využívať na
korčuľovanie, kraso i hokej.
Po ukončení zimnej sezóny 2009/2010,
na rozdiel od minulosti, sa brány zimného
štadióna nezatvoria, štadión nebude zívať
prázdnotou.
Mesto ešte vlani zakúpilo špeciálny umelý
povrch, ktorý sa po zimnej sezóne aplikuje na
plochu zimného štadióna. Tak bude možné
štadión využívať v podstate celoročne, t.j. i po
sezóne na letné kolektívne športy ako inline
hokej, floorbal, volejbal, halový futbal, tenis a i.
Mimochodom, prenájom zimného štadióna
na jednu hodinu bude za 30,12 €.

PRED M A J S T R O V S K Ý MI Z ÁPAS MI J ARI
Zhruba v polovici marca (13., resp.14. marca)
odštartuje jarná časť súťaže ročníka 2009/2010 II.
ligy západ. Prvý domáci zápas AFC Nové Mesto
nad Váhom odohrá v sobotu 20. marca o 15,00
h s Račou. V súčasnosti vrcholí príprava na jar.
Predovšetkým o nej sme sa porozprávali s prezidentom AFC Ing. Dušanom Današom a Petrom
Škrátkom, tajomníkom AFC a zároveň asistentom trénera mužstva (ďalším z trénerskej dvojice
je Peter Vojtech).
- Po zimnej prestávke príprava mužstva
začala štandardne začiatkom januára, - hovorí
prezident AFC Ing. Dušan Današ a pokračuje:
- Tentoraz sme upustili od tradičného sústredenia. Rozhodli sme tak nielen kvôli zložitej situácii v spoločnosti zmietanej krízou a slabšiemu
sponzoringu futbalu ako jej dôsledku. Ale aj z
dôvodu, že v meste, ako sme sa svorne vo
výbore zhodli, sú viac ako dobré podmienky na
prípravu. Veď moderný športový areál s tréningovým ihriskom s umelou trávou a ďalšími ihriskami,
atletickú dráhu, rehabilitačnú linku nám závidia i
mužstvá z vyšších súťaží. Sú vyjadrením postoja
mesta, osobitne primátora mesta a mestského
zastupiteľstva k športu. Ak k tomu prirátame
výborné prírodné podmienky Kamennej a okolia,
niet čo riešiť.
Po viac ako mesačnej prestávke sa hráči vrhli
do prípravy s odhodlaním uspieť v jarnej časti
súťaže prinajmenšom rovnako ako v jeseni. S
týmto cieľom pod vedením trénerov k nej i pristupujú. Osobne by som bol rád, a tento názor
zdieľajú aj tréneri a členovia výboru AFC, keby
sme sa po skončení súťaže v tabuľke pohybovali
niekde okolo piateho miesta. Myslím, že na to
máme. Až na momentálne ešte riešenú otázku
brankárov, 20 – členný káder po doplnení o dvoch
dorastencov je stabilný a oproti jesene sa v podstate nezmenil, takže je zohratý. Táto devíza, v
ktorej je sila mužstva, sa prejavila i v prípravných
zápasoch a ich výsledkoch, keď sme porazili
niektoré prvoligové mužstvá rozdielom jednej, v
prípade Lučenca dokonca až dvoch tried.V čase tohto rozhovoru bolo AFC zhruba v
polovici zimnej prípravy, priblížil nám ju asistent
trénera AFC Peter Škrátek.
-Z doteraz odohraných siedmich prípravných
zápasov, z toho i s mužstvami I. ligy, sme šesť
vyhrali, jeden sme remizovali. Napr. s prvoligovým
Lučencom sme vyhrali 5 : 1, Šaľu, taktiež z I. ligy,

sme porazili 4 : 1 a s Prievidzou sme remizovali
2 : 2, a to len pre to, že po prvom polčase, keď
sme viedli 2:0, sme dali šancu skúšaným posilám
z dorastu, čo prvoligové mužstvo využilo na dotiahnutie výsledku do remízy. Zatiaľ sme s priebehom
zimnej prípravy spokojní, zvlášť s kvalitou tréningov, kde využívame všetky možnosti, ktoré máme,
ale i z prístupu hráčov k tréningovému procesu.- Verím, - vstupuje do rozhovoru prezident
klubu Ing. D. Današ, - že jarná časť súťaže
napriek prevahe zápasov (o jeden) odohraných
vonku, prinesie pre divákov herne zaujímavý a
príťažlivý futbal. A o to nám ide, aby fanúšikovia zo
štadióna odchádzali spokojní, bohatší o príjemný
športový zážitok z peknej hry na ihrisku, i keď,
samozrejme, i výsledok je dôležitý. V každom
prípade ideme do jari s odhodlaním ukázať, že
AFC Nové Mesto nad Váhom je súper, s ktorým
treba počítať. Súťažné celky sú vyrovnané, veľa
záleží od psychickej pohody hráčov, ich sústredenosti na hru, ale i od šťastia, ktoré je tiež
niekedy potrebné.
Ako som už spomínal, káder je stabilný.
Máme obsadené všetky hráčske posty, otázkou týchto dní je doriešenie brankárov. Po jeseni hosťovanie u nás skončil Trančík, naopak, z
Podolia sa vrátil Palkech. Keďže doterajšia dvojka
- brankár Korček - je po operácii a rehabilitácii
a dlhšie nechytal, našou snahou je, napriek tomu,
že sa už zapája do tréningového procesu, získať
kvalitného gólmana, ktorý je po zdravotnej stránke
úplne fit. Momentálne rokujeme s Dubnicou, od
výsledku s ňou závisí zloženie brankárskej dvojice počas jari.Do začiatku majstrovských zápasov musí AFC
vyriešiť nielen túto otázku, ale zdolať ešte jeden
náročný „zápas“- zabezpečenie finančných zdrojov pre fungovane klubu a mužstva. Ale to nie je
úloha hráčov. V ich rukách, lepšie povedané v
nohách, je odmeniť sa za starostlivosť činovníkov
AFC a priazeň divákov dobrými výkonmi na trávniku
a kvalitnou hrou. Na radosť svoju, ale i všetkých
priaznivcov futbalu.
-eg-

K E DY NA FUTBAL
Sobota 20. marca o 15,00 h
AFC dospelí – FK Rača

23

VÝKONY PÄSTIAROV OVENČILI MEDAILY

V úvode roku sa náš juniorský box prezentoval na I. celoslovenskom turnaji 6. až 7. februára
v Nitre.
Vzhľadom na náročnosť turnaja sa z nášho
mesta naň nominovali len traja borci: Dávid Didi,
Martin Kufel a Marek Hrehorčík. Dávida Didiho pre
chorobu na poslednú chvíľu nahradil Juraj Čásar.

Kvalitné výkony našich borcov ovenčili medaily. Najcennejšie zlato vybojoval Marek Hrehorčík
skvelým výkonom, keď porazil tvrdého Košičana
verdiktom RSC (absolútna prevaha súpera). Martin
Kufel mal prvý deň rovnako odolného súpera z
Košíc. Stretnutie síce vyhral v 2. kole RSC, ale
tento duel bol taký vyrovnaný, že mohol skončiť aj
opačne. Náš borec bol jednoducho na tom lepšie
hlavne po psychickej stránke. Na druhý deň ho
čakal účastník majstrovstiev Európy 2009. Marián
Sisák z Vranova nad Topľou si myslel, že poľahky
vyhrá, ale skutočnosť bola iná. Stretnutie bolo až
do konca vyrovanané a divácky atraktívne. Náš
borec prehral na body. Získal striebornú medailu.
Turnajový nováčik Juraj Čásar zaznamenal
jedno víťazstvo nad borcom z Galanty a jednu
prehru s borcom zo Slovenského Nového Mesta.
Jeho bronzová medaila bola pre všetkých príjemným prekvapením.
Tréner František Horňák bol nad mieru spokojný a borcom za úspešnú reprezentáciu mesta
poďakoval.
JUDr. Slavomír Miček, prezident klubu

,,PITBULL“ NA KONTE S REMÍZOU I VÍŤAZSTVOM
V posledný januárový deň sa v Žiline konalo
4. kolo Euroligy Muay Thai. Pre choroby mal
Cerberos Gym tentoraz iba dvojčlenné zastúpenie. Andrej Morávek nastúpil do zápasu vo
váhovej kategórii do 65 kg proti skúsenému borcovi Arielovi Smolarskemu z Poľska, ktorý sa pred
Vianocami zúčastnil aj MS v Bangkoku. Po tvrdom
boji, z ktorého si Andrej odniesol veľkú skúsenosť,
prehral na body. Takisto na body prehral aj náš
najmladší bojovník Martin Hoang, ktorý sa stretol
v súboji s Romanom Smiščíkom z Dragon Gymu
Bratislava.
30. januára vyslal Cerberos Gym na galavečer

do Rakúska Miroslava „Pitbulla“ Kubáňa, ktorý
sa predstavil v MMA zápase proti Čečencovi
Ruslanovi Wladowskemu. Tento tvrdý zápas sa
skončil po troch 5- minútových kolách remízou.
Aj napriek zraneniam prijal Miro hneď ďalší zápas
v MMA, ktorý sa konal o týždeň neskôr na gala
vo Viedni s názvom Rakúsko vs Slovensko. Za
Rakúsko nastúpil proti Mirovi Japonec Liaux, ktorý
na nášho borca jednoducho nestačil. Miro sa tak
mohol tentoraz tešiť zo zaslúženého víťazstva.
Veronika Fraňová

TEŠIA SA NA JAR
Jari sa nevedia dočkať členovia Vapenka
Racig Teamu, ktorých spojila láska k motocyklovým športom. Zakladateľmi klubu amatérskych
motocyklistov, ktorý vznikol vlani, sú Ladislav
Miklánek – Láďo, Lukáš Bahula – Báčko a
Peter Janega – Cigo.
Nadšenci jazdievajú na okruhoch Grobnik,
Brno a Slovakiaring.
Viac na: www.vapenkaracingteam.banda.cz.
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NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, þo zachytáva archívna snímka ?

Archívna snímka zachytáva budovu prvej novomestskej parnej pekárne na Holubyho ul., kde sa dnes nachádzajú reštaurácia Ambrózia,
svadobný salón, masáže a pedikúra.
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