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Ochutnajte 
čerstvé mäso 

z vlastnej výroby!
S Kauflandom prichádza značka 

K-Purland – skvelá chuť mäsa 
a záruka čerstvosti z nášho 

mäsokombinátu. Vďaka vlastnej 
výrobe a špeciálnym boxom 

na udržanie čerstvosti, 
sa môžete spoľahnúť 

na optimálnu kvalitu! 

Objavte každodennú 
čerstvosť!

Ovocie a zelenina z celého 
sveta, mäso a údeniny tej najlepšej 

kvality, rozmanité mliečne 
a mrazené produkty. 

To všetko dostanete denne 
v Kauflande so zárukou 
čerstvosti a skvelej chuti!

Ušetrite s našimi 
nízkými cenami!

Odber veľkého množstva 
produktov, cenové garancie

 a najkratšie transportné cesty 
sú zárukou zákazníckych výhod. 

Tak nakúpite v Kauflande 
za skutočne nízke ceny!

Vyberajte z našej 
skvelej ponuky!

Prostredníctvom reklamných novín 
príde každú stredu naša aktuálna 
ponuka až k vám domov. Okrem 

toho v nich nájdete aj veľa 
užitočných rád a tipov

o výžive a domácnosti!

V Kauflande vás čaká 
nový zážitok z nakupovania!

Vyskúšajte 
značku             !

S                dostanete značkovú 
kvalitu za nízke ceny. 

Všímajte si značky 
na regáloch a označenie 
               na produktoch.

Kto chce pri nákupoch šetriť, 
siahne po            !

Zažite najlepší 
servis!

Poskytujeme 
a garantujeme ten najlepší 
servis. Či už ide o výmenu 
výrobkov, alebo rýchlosť 

pri pokladniach, na nás sa 
môžete vždy spoľahnúť.

Tešte sa 
na obrovskú 

ponuku!
Viac ako 20 000 produktov 

dennej potreby, z toho 
vyše 10 000 rôznych 

druhov potravín – 
to všetko 

pod jednou strechou.

Bezplatná zákaznícka linka 0800/152 835.www.kaufland.sk

Kaufl and prichádza!
Nový obchodný dom v Novom Meste nad Váhom!
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 Šesť zaujímavých osudov, šesť životných 
príbehov. A za  nimi ľudia, ktorí vytvorili zaujímavú 
mozaiku ocenených titulom Významná osobnosť
Podjavoriny. Sú to: plk. v.v. Imrich Gablech, Mgr. 
Michal Masár, Mgr. Mária Poriezová in memori-
am, Mgr. Elena Mária Rumánková, Valter Smyčka
a Ing. Anna Zlatá.
 Za prosperujúcimi firmami sú tiež ľudia, 
šéfovia, ktorí spolu s kolektívmi pracovníkov 
doviedli ocenené spoločnosti k významným 
úspechom. Tituly Kvalitný produkt Podjavoriny 
prevzali v oblasti hospodárskeho rozvoja kraja fa 
Proxy spol. s r.o. Nové Mesto nad Váhom v oso-
be jej riaditeľa a konateľa Ing. P. Gregoroviča,
CSc. a  Poľnohospodárske  družstvo Čachtice
za kolekciu prívlastkových vín z vlastnej produk-

cie. Ocenenie prevzal preds. PD Ing. J. Belák.
Ďakovný list smeroval do rúk Mgr. Ľ. Šupákovej
zo Bziniec pod Javorinou.
 Nové mená, ktoré 20. januára pribudli k 
doterajším oceneným, nie sú jedinou novinkou 
XVI. ročníka podujatia  Javorina, Javorina... Počas
jeho konania richtárka  novomestskej  pobočky
Klubu podjavorinských rodákov v Novom Meste 
nad Váhom Ing. Viera Vienerová z príležitosti 
tohoročného 750. výročia  prvej  písomnej  zmien-
ky o Novom Meste  nad Váhom oficiálne oznámila 
rozhodnutie organizátorov  zriadiť na  mestskom 
úrade galériu  doterajších ocenených.  Na počesť
držiteľov titulov, ale i pre pamäť budúcich gene-
rácií, aby nezabudli na ľudí a plody  ich práce, 
ktoré zviditeľnili náš  región a dostali ho do po-
vedomia verejnosti nielen na  Slovenku (viac  o 
ocenených a samotnom podujatí na  str. 4 – 5 a 
na 3. strane  obálky).

JAVORINA, JAVORINA ... A GALÉRIA OCENENÝCH

 Podľa  plánu schôdzok mestskej rady a za-
sadnutí mestského zastupiteľstva úvodná 
schôdzka Mestskej rady v Novom Meste  nad 
Váhom v novom roku  sa uskutoční 14. februára
a prvé snemovanie poslancov v roku 2013 bude 
5. marca.

SNEMOVANIA MsR A MsZ

K FESTIVALU ANIČKY JURKOVIČOVEJ
22. február je  termín, dokedy majú možnosť

ochotnícke divadelné súbory, ktoré sa chcú 
zúčastniť XVI. Festivalu Aničky Jurkovičovej
v Novom Meste nad Váhom, poslať prihlášku 
na  tradičnú celoslovenskú divadelnú prehliadku 
s tematikou ženy. 

 Prihlášky posielajte na e-mail: 
fandrova@msks.sk, príp. na ad-
resu: Mestské kultúrne stredisko, 
Hviezdoslavova 4,  915 01 Nové 
Mesto nad Váhom.  Na rovnakú 
adresu treba do 8. marca poslať videonahrávky 
inscenácií,  s ktorými sa  budú uchádzať o postup 
do finálových „bojov“ na divadelných doskách.

XVI. Festival Aničky Jurkovičovej, ktorý 
sa koná na počesť a pamiatku novomestskej 
rodáčky, jednej z prvých slovenských herečiek, sa 
uskutoční v dňoch 14. – 17. apríla.

 Mesto Nové Mesto nad Váhom ďakuje aj 
PREDAJNI AGIO, OBUV – GÁBOR na Weisseho 
ul.  pri pošte za sponzorský príspevok na kultúrne 
podujatia počas Vianočných trhoch 2012.

POĎAKOVANIE

P R V É  B A B Ä T K Á
  Prvým občiankom nového roka v Novomest-
skom okrese je syn Michaely Prokanovej z 
Častkoviec, ktorý sa narodil v trenčianskej pôrod-
nici 1. januára o 5,43 h. Chlapec vážil 3 700 g 
a meral 52 cm.
  Nové Mesto nad Váhom si na svojho prvého 
občianka muselo počkať do 4. januára. Timotej 
Harčár  s pôrodnou hmotnosťou 3 710 g a dĺžkou
50 cm sa narodil tiež prvorodičke Ing. Adriane 
Harčárovej (viac na str. 6).
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ZBERNÝ DVOR UŽ DRUHÝ MESIAC NAOSTRO!
 Mesto vybudovalo z prostriedkov Európskej 
únie a rozpočtu mesta v náklade 3,3 mil. € 
na Banskej ulici zberný dvor. Po trojmesačnej
skúšobnej prevádzke od 2. januára ide takpove-
diac naostro. Čo  to pre občana znamená a vôbec, 
o fungovaní zberného dvora a jeho význame sme 
sa  porozprávali s Ing. Antonom Veselkom,  pre-
vádzkovo - ekonomickým námestníkom riaditeľa
Technických služieb mesta v Novom Meste nad 
Váhom.
 -  Do konca vlaňajška  občania všetok elek-
troodpad a nebezpečný odpad vozili do TSM, 
od nového roka sa zhromažďuje na Banskej ul. 
Presunuli sme sem aj zvoz skla, ktorý sme do 
konca roka 2012 vyvážali z mesta. Občan, ktorý 
príde  s odpadom, musí kvôli evidencii  predložiť
preukaz totožnosti. Zamestnanec zberného dvora 
odpad odváži, príp. jeho množstvo určí odha-
dom..-
 Podľa ďalších slov námestníka  riaditeľa TSM 
fungovanie zberného dvora a skutočnosť, že už 
jestvujú odberatelia aj ďalších, nielen tradičných
komodít, umožňuje odpad triediť vo väčšom, 
navyše rôzne druhy.
 - Novinkou je, že občania môžu do žltých 
kontajnerov na plasty ukladať aj viacvrstvové 
obaly - tetra-paky z mlieka, džúsov, plechovky 
od  nápojov – coca - coly, pepsi coly, konzervy. 
Podmienkou je, aby boli čisté. Informáciu o tom 
občania našli, príp. nájdu v letákoch TSM spolu 
s platobnými výmermi za  komunálny odpad, ktoré 
im boli, príp. budú doručené domov. -
 Okrem  papiera, plastov, skla, textilu, elek-
troodpadu a nebezpečného odpadu môžu občania
do zberného dvora voziť i biologicky rozložiteľný
odpad, ktorý predtým vozili na prekládku na 
Tehelnej ul. V tunajšej kompostárni sa spracuje 
na kompost, ktorý bude využívať úsek verejnej 
zelene TSM pre vlastné potreby.
 - Na prekládkovú stanicu v Mnešiciach 
budú občania voziť už len objemný odpad, 
napr. veľké sedačky, obyvačkové steny a pod. a 
drobný stavebný odpad. V súlade s legislatívou 
budeme pri jeho dovoze na prekládku od občana
vyžadovať povolenie mesta na úpravy. Pokiaľ
ho nebude mať, odpad nezoberieme, jedine za 
úhradu. Inak, a to treba  zdôrazniť, pre  občanov
s trvalým pobytom v Novom Meste nad Váhom 
bude odovzdávanie odpadu bezplatné. Netýka sa 
to však právnických osôb - firiem.

 V spoji-
tosti s drob-
ným staveb-
ným odpa-
dom  per-
spek t í vne 
uvažujeme 
s možnos-
ťou, že cez 
soboty by 
ho občania  namiesto prekládky vozili do zber-
ného dvora. Tu ho sústredíme a v priebehu 
týždňa dopravíme na prekládkovú stanicu, čo
by v konečnom dôsledku prinieslo TSM úsporu 
finančných prostriedkov. -
 Ako ďalej  uviedol Ing. A.Veselka, TSM sa 
chystajú na sídliskách podľa  potreby pridať ďalšie
kontajnery a naopak, odstrániť z nich pätnástku 
modrých, určených na kovy, keďže, ako sme  už 
spomínali, plechovky sa budú vkladať do kon-
tajnerov na  plasty. Okrem toho TSM v priebehu 
roka plánujú v individuálnej bytovej výstavbe 
zrušiť vrecový systém. 
 - Pôjde  to postupne, po štvrtiach. Vytvoríme 
tzv. hniezda, keď k prítomným kontajnerom na 
sklo pridáme ďalšie kontajnery na  papier a 
plasty. Občanom tak ubudne starosť sledovať
termíny odvozov jednotlivých odpadov. Naším 
cieľom je tak z environmentálneho hľadiska, 
ako i z ekonomických dôvodov na maximum 
znížiť množstvo odpadu uloženého na skládke. 
Poplatky za uloženie na skládku sú vysoké, 
takmer 50 € za tonu. Pri zodpovednom triedení 
odpadu občanmi zo skládky ubudnú tetra-paky, 
plechovky, biologicky rozložiteľný odpad, od čoho
očakávame zníženie dovážaného množstva od-
padu. Do zberu roztriedených druhotných su-
rovín chceme zapojiť i školy, v tejto súvislosti 
oslovíme riaditeľov škôl v meste.- 
 Zberný dvor a činnosť v ňom je pod 
drobnohľadom kamier. TSM ich zakúpili z náro-
kovateľných peňazí z Recyklačného fondu za pa-
pier, plasty a sklo. Perspektívne sa do susedstva 
zberného dvora presťahujú do areálu bývalých 
vojenských skladov technické služby mesta. 
 Napokon dôležitá informácia na záver: pre-
vádzková doba zberného dvora je v pracovných 
dňoch od 7,00 h do 15,00 h s dlhým dňom
v stredu (do 18,00 h), v sobotu od 8,00 do 
12,00 h, č. tel. 032 3810475.
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ZÁPISY BUDÚCICH PRVÁKOV A ŠKÔLKÁROV
 Nový školský rok 2013/2014 je relatívne 
ďaleko, ale  hlási  sa v podobe zápisu žiakov do 
1. ročníka základnej školy. Ako Novomestského 
spravodajcu  informoval Mgr. Dušan Hevery,
vedúci odd. školstva, mládeže a telesnej  kultúry 
MsÚ, v zmysle VZN mesta č. 6/2010  bude zápis 
vo všetkých školách v jednotnom termíne, a  to 
v dňoch 4. - 6. februára  v čase od 14.00 do 
17.00 h. V závažných prípadoch si s riaditeľom
školy možno vopred dohodnúť mimoriadny termín 
zápisu. Treba si  naň priniesť občiansky  preukaz 
zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.
 - Do 1. ročníka môže  byť zapísané  dieťa,
ktoré k 31. augustu 2013 dovŕši 6 rokov a školskú 
spôsobilosť. Ak ju nedosiahne, riaditeľ na  základe 
žiadosti zákonného zástupcu rozhodne o odkla-

de povinnej  školskej  dochádzky o jeden  škol-
ský rok, príp. so súhlasom rodičov o zaradení do 
0. ročníka. Vo výnimočných prípadoch možno 
do 1. ročníka prijať i dieťa, ktoré k spomínanému 
termínu nedosiahne  šesť rokov. Splnené však 
musia  byť ďalšie kritériá.
 O prijatí žiaka do školy rozhoduje riaditeľ ško-
ly po zápise  po schválení počtu prijímaných žia-
kov zriaďovateľom školy. Prednosť majú žiaci zo 
školského obvodu školy. V prípade dostatočného
záujmu rodičov detí - minimálne 8 žiakov - sa 
otvorí trieda 0. ročníka v ZŠ na Odborárskej ul.- 
 O dva týždne neskôr bude i zápis detí do 
materskej školy. 
 - Uskutoční sa 18. - 20. februára od 10,00 
do 16,00 h v MŠ na  Poľovníckej  ul. i na elokova-
ných pracoviskách na Ul. Hurbanovej, J. Kollára, 
Ul. Hviezdoslavovej, J. Hollého a Dibrovovej a 
J. Kollára 4 (s kresťanským zameraním). I v tomto 
prípade možno zo závažných, najmä zdravotných
dôvodov vopred dohodnúť s riaditeľkou MŠ mi-
moriadny termín zápisu. Viac informácií o zápisoch 
do základnej a materskej školy sa občania dozve-
dia na mestskom webe:  www.nove-mesto.sk .  -

Apoštolská cirkev uskutočnila vlani jedno 
požehnanie dieťaťa, jeden sobáš a dva pohreby. 
Evanjelická cirkev a. v. mala vlani celkovo 34 
krstov, z toho bolo 18 chlapcov a 13 dievčat,
okrem toho pokrstila troch dospelých (z toho 1 
muž). Z celkovo 17 konfirmovaných  bolo 11 detí 
(z toho dvaja chlapci) a dvaja muži a štyri ženy. 
Na cestu spoločným životom vykročilo 11 snúbe-
neckých párov, u jedného páru išlo o požehnanie 
občiansky uzavretého sobáša. Podľa obradov 
Evanjelickej cirkvi  a.v. sa  uskutočnilo 36 pohrebov.

V Kostole narodenia Panny Márie bo-
lo vlani pokrstených 105 osôb, z toho 53 
chlapcov. Na náboženstvo chodilo 1 344
detí a mládeže. Na prvom svätom prijímaní 
bolo 86 katolíkov, sviatosť birmovania prijalo 87 
ľudí. K sviatosti manželstva v roku 2013 pris-
túpilo 38 snúbeneckých párov. Podľa obradov 
Rímskokatolíckej cirkvi bolo pochovaných 103 
osôb.

VLAŇAJŠOK V CIRKVÁCH
 Koncom februára sa žiaci a študenti základ-
ných a stredných škôl v meste môžu tešiť
na jarné prázdniny. V Trenčianskom kraji si 
deti a mládež užijú chvíle  voľna  v čase od 25. 
februára do 1 marca. Do školských lavíc si 
opäť zasadnú 4. marca.

 Mesto Nové Mesto nad Váhom upozorňuje
všetky  právnické osoby a fyzické osoby opráv-
nené na podnikanie, ktoré vlani prevádzkovali 
malé zdroje znečisťovania ovzdušia, aby si v 
termíne do 15. februára splnili zákonnú oznamo-
vaciu povinnosť o prevádzkovaní malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia za  rok 2012 (tlačivá - na 
MsÚ, II. poschodie, č. dv. 325).

UPOZORNENIE

JARNÉ PRÁZDNINY

FAŠIANGY V MESTE

 Sú tu fašiangy, žili nimi aj v herni CUPI-
DUPI, o nich a jej ďalších aktivitách - na str. 14.
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Mgr. MÁRIA PORIEZOVÁ
IN MEMORIAM
   V povedomí verejnosti, na-
priek tomu, že už pol druha ro-
ka nie je medzi nami, zostáva 
rodáčka z Hlohovca zapísaná ako
zanietená členka a neskôr
celých 15 rokov predsed-

níčka MO MS v Novom Meste nad Váhom. Pod 
vedením Mgr. M. Priezovej  zaznamenalo matičné
hnutie v meste a okolitých obciach veľký rozmach. 
Iniciovala a spoluorganizovala spomienkové 
podujatia napr. na  M. Chrásteka, Ľ. V. Riznera, 
F. Cádru, J. M. Hurbana, Ľ. Štúra a i., osadenie 
pamätných tabúľ osobnostiam mesta (matičnému
dejateľovi M. Chrástekovi, rodine Markovičovcov
a A. Jurkovičovej), prednášky a besedy pre  školy 
i verejnosť. S menom povolaním pedagogičky, 
ktorá  za katedrami škôl v meste stála 36 rokov, sa 
spájajú napr. súťaž v prednese povestí Šaliansky 
Maťko, tradícia ekumenickej pobožnosti na svia-
tok sv. Cyrila a Metoda i poznávacie zájazdy.
 Bola predsedníčkou okresnej rady MS a 
členkou krajskej rady MS. Od r. 
2012 je nositeľkou Ceny MS in 
memoriam za dlhoročnú činnosť
pri napĺňaní programu tejto 
organizácie. Titul Významná 
osobnosť Podjavoriny (VOP) pre 
Mgr. M. Poriezovú in memoriam 
prevzal  manžel Ing. M. Poriez.

plk.v.v. IMRICH GABLECH
    Radosť z ocenenia tlmočil
prostredníctvom moderátorky 
i svojho synovca Vladimíra 
Gablecha  dnes vyše 97 - ročný
plk. v.v. Imrich Gablech, žijúci v 
Havlíčkovom Brode. 
 Po porážke Poľska, kam v 
roku 1939 ušiel a kde pôsobil 

ako letec, prešiel rodák z Hrachovišťa peklom 
sibírskych koncentračných táborov. V r. 1942 sa 
mu podarilo dostať do Veľkej Británie, kde bojoval 
v radoch RAF. Pre zdravotné ťažkosti ako dôsled-
ku krutých podmienok v lágroch musel s lietaním 
skončiť. Prijali  ho do  kurzu leteckej kontroly a po 
čase pridelili k letovej kontrole na letisku Coltishall, 
kde zotrval až do kapitulácie Nemecka. V r. 1945 
sa  vrátil do vlasti a slúžil u leteckej kontroly v 
Prahe a Havlíčkovom Brode. Po februári 1948 ho 

z armády prepustili. Po r. 1989 ho rehabilitovali. 
 V r. 2005 plk. I. Gablechovi vyšla v SR 
životopisná kniha Spomienky vojnového pilo-
ta. Jej prezentácia i za prítomnosti autora sa 
uskutočnila v Bratislave. Knihu za čitateľmi 
vyprevadila veľvyslankyňa Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného Írska. Jej Excelencia 
J. Macgregor vo svojom príhovore poukázala 
na spoločný úsek dejín Slovákov a Angličanov
počas 2. sv. vojny a ich podiel na 
porážke fašizmu. 
 Plk. I. Gablech je držiteľom
mnohých našich i zahraničných
vojenských vyznamenaní.
        Titul VOP za neho prevzal jeho 
synovec V. Gablech.

VALTER SMYČKA
 Napriek svojmu vysokému 
veku i  hendikepu si držiteľ  mno-
hých vyznamenaní a ocenení p. 
Valter Smyčka (7. 7. 1920) prišiel 
osobne  prevziať titul VOP. 
 Po vypuknutí SNP sa rodák 
z Myjavy zapojil do odbojovej 
činnosti so zbraňou v ruke. 

Bol rozviedčíkom v ruskom partizánskom štábe, 
ktorému velil kpt. Jermak. Vypomáhal aj partizán-
skym skupinám veliteľov J. Brunovského, J. Reptu 
a Š. Čúvalu. Vykonával najmä diverznú činnosť v 
železničnej doprave a na vojensko-priemyselných 
objektoch, zameraných na zbrojnú výrobu určenú
pre nemeckých okupantov. Zabezpečoval tiež 
člny na prechod cez Váh pre ruský štáb skupiny 
Jermak. Počas tuhej zimy 1944 sa  zúčastňoval
nebezpečných operácií. Pri jednej takejto akcii 
utrpel ťažké zranenie  a prišiel o nohu. 
 Návrh na ocenenie p. V. Smyčku za účasť v 
partizánskom odboji počas 2. svetovej vojny dal 
Oblastný výbor SZPB v Novom Meste n.V.

Ing. ANNA ZLATÁ
  Rodáčka zo Skýcova prišla 

do nášho mesta v r. 1957 
po ukončení Vysokej školy 
poľnohospodárskej.

  - Nové Mesto nad Váhom 
sa mi stalo domovom i pô-
sobiskom, preto ma ocenenie 
nesmierne teší a veľmi si  ho 

vážim, - vyznáva sa ocenená Ing. A. Zlatá,  ktorá 

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI PODJAVORINY
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v ženskom hnutí  pracuje celé polstoročie.
 Prácu vedúcej pedagogického laboratória 
časom vymenila za prácu za katedrou a viac ako 
30 rokov učila v SOU potravinárskom. Počas toh-
to obdobia prispievala i do odborných časopisov, 
bola spoluautorkou odbornej učebnice pre 
konzervárenské učebné odbory. Jej pedagogickú 
prácu ocenilo MŠ SR titulom Zaslúžilá učiteľka.V
súčasnosti je tajomníčkou Obvodnej organizácie 
ÚŽS v Novom Meste n.V. Vďaka jej nadšeniu 
pre túto prácu organizácia žije aktívne. Členky sa 
stretávajú napr. na Deň matiek,  predvianočných
posedeniach, literárnych večeroch, k Mesiacu 
úcty k starším... Má zásluhu na organizovaní 
obvodového kola súťaže Vansovej Lomnička. 
Z neho víťazné recitátorky už viackrát dosiahli 
najvyššie méty i na celoslovenskej úrovni. 
 Ing. Anna Zlatá je nositeľkou striebornej pla-
kety ÚŽS za dlhoročnú reprezentáciu ženského 
hnutia vo verejnom živote v oblasti kultúry a so-
ciálnych aktivít.

Mgr. MICHAL MASÁR
 Evanjelický kňaz Mgr. Michal 
Masár svoju aktívnu službu začal
ako seniorátny kaplán v Nových 
Zámkoch. Neskôr ho ustanovili 
za farára do tzv. presídlenec-
kého zboru Diakovce. Počas 6-
ročného pôsobenia na južnom 
Slovensku sa jeho meno spája s 
upevňovaním národného pove-

domia Slovákov. V r. 1970 nastúpil  za duchov-
ného pastiera v Moravskom Lieskovom, kde pô-
sobil takmer 38 rokov. 
 Bol aktívny nielen pri šírení Božieho slo-
va, renováciách kostola a zborového domu v 
Moravskom Lieskovom, ale aj spoločensky činný
v rámci obce. Záslužná bola jeho pedagogicko-
katechetická činnosť a osvetová práca s deťmi a 

mládežou. V  politicky náročných časoch prispieval 
ku konsolidácii miestnej komunity. Zastával via-
ceré funkcie v Považskom senioráte, v rámci 
Západného dištriktu, ako aj Generálnej cirkvi. 
Hoci je od júla 2008 vo výslužbe, rád zastúpi 
kolegov v aktívnej službe.

Mgr. ELENA MÁRIA RUMÁNKOVÁ
 Titul VOP putoval i do rúk 
úspešnej prozaičky a výtvarníčky
Mgr. Eleny Márie Rumánkovej.
Narodila sa v Starej Turej, kde 
aj v súčasnosti žije. Takmer 
celý svoj profesionálny život pô-
sobila na tamojšej  ZŠ na Ul. 
J. A. Komenského.Výtvarné die-

lo členky Klubu P. Matejku v Novom Meste nad 
Váhom je originálnym prínosom do palety výtvar-
níctva regiónu. V jej tvorbe dominuje olejomaľba.
V literárnej činnosti sa  venuje regionálnej histórii, 
v ktorej spracúva známe i menej známe historické 
udalosti Starej Turej. Spomeňme dve poviedkové 
knihy z dejín tohto mesta: Zakvitli lipy pod Drahami 
a  Za tajomstvom pečatí, známe tiež ako Historely
zo Starej Turej. Svoje dlhoročné pedagogické 
skúsenosti a zážitky spoza katedry zúročila v 
knihe poviedok zo školského prostredia Slnko
im svieti do vlasov. Je tiež autorkou niekoľkých
divadelných hier, poviedok, rozprávok a detskej 
poézie, ktorú dopĺňa aj jej hudobná a piesňová
tvorba. Známe sú hlavne: Pieseň o Starej Turej 
(2003) a Turanský valčík, ktorý mal premiéru pri 
otváraní zrekonštruovaného Námestia slobody v 
Starej Turej. 
 Elena Mária Rumánková sa v mladosti ve-
novala i ochotníckemu divadlu, bola členkou 
učiteľského spevokolu, rozvíjala  tiež činnosť
miestnej organizácie Zväzu žien a MO MS, ktorý 
spolu s manželom i spoluzakladala.
                                                                    -r-

● Prítomných ocenených i divákov v sále svojimi piesňami potešila DH Bučkovanka
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 Do odchodu na 
materskú dovo-
lenku pracovala 
N o v o m e š ťa n k a 
Ing. Adriana Har-
čárová, rod. Kozi-
cová, ako mate-
riálová disponent-
ka v staroturian-
skej  rme Leoni. 
Plánovanie sa sta-
lo súčasťou nielen 

jej pracovného, ale  i súkromného života. 
 - Rada si veci plánuje, aby všetko bolo tak, 
ako má byť,- o 29 - ročnej Adriane nám prezradil 
jej  rovnako starý manžel Ing. Marek Harčár.
 Obaja študovali, i keď rôzne odbory na Vyso-
kej škole dopravnej v Žiline, ale  poznali sa len 
tak zbežne. Ich vzťah začal o dva  roky  neskôr 
vďaka Facebooku a po čase ho spečatili sobášom 
v kostole v Novom Meste  nad Váhom.
 Správu o tom, že do mladej rodiny zhruba 15 
mesiacov po svadbe pribudne vytúžený potomok, 
prijali Marek a Adriana s veľkou radosťou. Termín 
pôrodu lekár stanovil na 26. decembra, na Šte-
fana. To ešte netušili, že tehotenstvom do rodiny 
pribudne ďalší plánovač.
 Aďa, ako ju manžel, inak pracovník Minis-
terstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvo-
ja SR v Bratislave familiárne volá, si podľa plá-
nu v dostatočnom predstihu pred stanoveným 
dátumom radostnej udalosti prichystala tri taš-
ky - jednu do pôrodnice, ďalšiu pre manželovu 
návštevu  novopečenej maminy a  ich spoločné-
ho dieťaťa  v pôrodnici a  tretia bola určená na 
odchod  z nemocnice. Dokonca  prišla  do pôrod-
nice  s už vypísaným pôrodopisom, čo užasnu-
tá doktorka okomentovala  tým,  že doteraz sa s 
niečím podobným ešte nestretla a uvítala by to u 
všetkých mamičiek. Kvitovala, že v Adrianinom 
prípade sa nemuseli zdržiavať zdĺhavým zisťova-
ním potrebných informácií.
 Keď prišiel stanovený termín pôrodu, ešte 
nenarodené bábino „sa rozhodlo“, že rodičom dá 
malú lekciu o tom, kto je  v rodine hlavným plá-
novačom. Termín - netermín, na svet sa nepýta-
lo. V tejto „hre“  pokračovalo i neskôr a budúca 
prvorodička odchádzala z pravidelných kontrol v 
pôrodnici domov s tým, že všetko je v poriadku. 
Zostávalo len čakať.

 Keďže sa synček stále nehlásil na svet, 
3. januára prijali Adrianu v Trenčíne na gynekolo-
gicko – pôrodnícke oddelenie na vyvolanie pôrodu.
 - Okolo jednej po polnoci som manželo-
vi zavolala, že  už môže vyraziť, že o chvíľu to 
bude. Marek prišiel okolo pol druhej a 4. januára 
o 1,44 h bol Timotejko na  svete. -
   Netradičné meno, ako k nemu mladý pár pri-
šiel?
 - V talóne sme mali viacero mien, postupne 
sme ich preberali. Raz sa jedno nepáčilo jedné-
mu, druhý raz druhému. Keď sme jedného dňa
opäť rozmýšľali nad menom, moja  svokra, Mare-
kova  mamina, vyslovila  otázku:  Čo tak Timotej? 
Obaja sme zhodne odpovedali: Môže byť! A tak 
máme Timoteja.-
 - Bol som pri pôrode, bol to veľmi silný zážitok, 
silnejší som doteraz nezažil. V okamihoch hodiny 
dvanástej som si uvedomoval, koľko bolesti musí 
žena prežiť, aby sa mohol narodiť nový človiečik.
Myslím, že táto moja skúsenosť ma ešte viac ako 
doteraz pripútala k mojej manželke a prehĺbila
moju úctu k nej. Vďaka Ti, Bože! 
 Timotej sa narodil s pôrodnou hmotnosťou
3 710 g a dĺžkou 50 cm. Hneď po pôrode ho sestrič-
ka  priložila  k prsiam matky, aby počul bábätku 
dôverne známy tlkot maminho srdca. Po chvíli 
Timotejka zobrali do ďalšej miestnosti odmerať a 
odvážiť, kde som vytvoril jeho vôbec prvé fotomo-
mentky. Spoločne v trojici  sme pobudli asi hodin-
ku, potom Aďu odviezli na  izbu, aby si oddýchla 
po náročnej noci s krásnym záverom, keď bolesti 
sa razom premenili na úsmev a šťastie.-
 Malý ružový batôžtek s čiernym páperím na 
hlavičke a tmavomodrými očkami sa podľa príbuz-
ných z prvých dojmov z fotogra í podobá skôr na 
ocina.
 - Nie  je  však podstatné, na  koho sa  podobá, 
ale  aby bol, aby sme boli zdraví, - hovorí šťastná
mamina.
 No jej plán popýšiť sa s malým drobcom dlho 
nevydržal. Nový plánovač Timotejko určil, že  dosť
bolo „opačiek“ a je na čase  napapať sa. Tak som 
sa pomaly s Timotejkom a jeho sympatickými 
rodičmi rozlúčila okrem želania šťastia a zdravia 
pre všetkých s jednou radou pre mamičku na 
záver. Nech spokojne, hlavne  zo začiatku,  pre-
nechá funkciu plánovača v rodine  malému Timo-
tejkovi. V jej šťastnom úsmeve  som videla tichý 
súhlas.                                                             -eg-

DO RODINY PRIBUDOL NOVÝ PLÁNOVAČ
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 V tomto roku si pripomíname 1 150. výročie
príchodu a začiatku misie svätých Cyrila a 
Metoda na naše územie. Každoročne je 14. 
február v cirkevnom kalendári spomienkou na sv. 
Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila. 
Každá spomienka je vhodnou príležitosťou k 
zamysleniu sa nad tým, akým odkazom nás ešte 
dnes môžu títo svätci osloviť.      
 Ich historická misia k našim predkom 
v 9. storočí mala mnohé pozitíva. Vytvorenie 
slovanského písma a preklad Biblie do živého, 
zrozumiteľného a národného jazyka viedli k zákla-
dom slovanského písomníctva, prvého literárneho 
jazyka Slovanov. Nepopierateľne k ich misii patrí 
staroslovienska liturgia a evanjelizácia v reči ľudu.
Sv. Metod z gréčtiny do staroslovienčiny preložil 
okrem liturgických textov aj právnické texty. K ich 
krátkemu, ale plodnému pôsobeniu patrí aj vplyv 
na architektúru, umenie čerpajúce z bohatej iko-
nopiseckej školy Byzancie, budovanie chrámov a 
zakladanie kláštorov a škôl.
 Otázka po vymenovaní niektorých aspektov 
ich misie môže znieť: Prečo to všetko robili? Čo
bol hlavný dôvod všetkých ich veľkolepých aktivít?
 Autentickou odpoveďou je: boli to misionári 
vyslaní z Byzancie cisárom Michalom III. na 
žiadosť našich slovanských kniežat, ktorí konali 
medzi naším ľudom misiu v pravom biblickom 
zmysle slova. Misia je podstata cirkvi a Ježišov 
príkaz pre všetkých kresťanov ohlasovať evanje-
lium slovom a skutkom, aby sa všetci ľudia
mohli slobodne rozhodnúť pre Krista. Misia je 
poslanie a v biblickom chápaní všetky poslania 
Božích vyslancov sa vzťahujú na zámer spásy 
človeka. Byť spasený znamená byť vytrhnutý 
z nejakého nebezpečenstva, v ktorom človeku
hrozí záhuba. Pre človeka, v hlboko antropo-
logickom a zároveň transcendentálnom zmysle, 
tým nebezpečenstvom vždy bol, je a bude hriech 
- smrť, ktorá na nás dolieha, tma, z ktorej nevieme 
vyjsť, zloba, ktorá sa množí. Boh chce všetkých 
ľudí spasiť. Práve preto poslal svojho Syna ako 
Spasiteľa sveta. Každý, kto v neho uverí, bude 
spasený. Ale aby sme v neho mohli uveriť,
potrebujeme ohlasovateľov viery v Spasiteľa. Sv. 
apoštol Pavol v liste Rimanom o tom píše: „...
každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spa-
sený. Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuve-
rili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako 
počujú bez ohlasovateľa?“ (Rim 10,14).  A pridáva 

k tejto stati 
ešte slová 
p r o r o k a 
I z a i á š a : 
„ A k é 
krásne sú 
nohy tých, 
čo zves-
tujú pokoj, 
tých, čo zvestujú dobro“ (Iz 52,7).
 V Starom zákone boli takýmito vyslanca-
mi proroci - Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Ozeáš, 
na začiatku novozákonnej doby apoštoli Ježiša 
Krista - Peter, Pavol, Andrej, Ján, Jakub, Júda, 
v dejinách cirkvi zasa ľudia, ktorí boli ochotní 
ísť ohlasovať evanjelium. Pre nás, Slovákov, 
a Slovanov vo všeobecnosti, to boli práve sv. 
Cyril a Metod, ktorým východná cirkev dáva titul: 
apoštolom rovní, učitelia Slovanov.  
 Vychádzajúc z práve povedaného môžeme 
konštatovať, že všetky oblasti misie sv. Cyrila a 
Metoda boli podriadené ich najdôležitejšiemu po-
slaniu ohlásiť vieru v Spasiteľa a priviesť našich 
predkov od tmy pohanstva ku svetlu kresťanstva.
 V tomto zmysle môžeme chápať aj požiadavku 
kniežaťa Rastislava, ktorá sa zachovala v Živote 
Konštantína i v Živote Metodovom: že si praje „dob-
rý zákon“ a „učiteľa, ktorý by pravú kresťanskú vie-
ru vyložil“, „aby nás tak aj iné kraje napodobnili.“
 Sv. Konštantín - Cyril o tom krásne píše v 
Proglase hneď v prvých veršoch:

„Evanjeliu svätému som Predslovom: 
ako nám dávno sľubovali proroci, prichádza 
Kristus zhromažďovať národy, pretože svieti 
svetlom svetu celému.“
 K tomuto poslaniu nutne potrebovali písmo 
- abecedu, slovo i jazyk, školy a právny poriadok. 
Nestrácajme túto podstatu spred nášho duchov-
ného zraku, lebo nám ostane nekomplexný obraz 
misie sv. bratov. 
 Ich odkaz pre človeka dnešných dní je jasný a 
zreteľný: Zostať verný evanjeliu a budovať medzi 
sebou jednotu, nie rozdelenie. Ak evanjeliové 
hodnoty vymiznú z nášho života ako normy 
správania, darmo budeme každoročne spievať
na slávnostiach „dedičstvo otcov zachovaj nám, 
Pane“. Lebo ich dedičstvo, ich odkaz pre nás je 
vernosť Ježišovi Kristovi. 
      Mgr. Igor Cingeľ, gréckokatolícky farár 
             Trenčín, filiálka Nové Mesto nad Váhom

SV. CYRIL A METOD - OHLASOVATELIA VIERY
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 Hovorí sa, že dvakrát do tej 
istej rieky nevstúpiš. V prí-
pade Novomešťana Romana
Poláka to neplatí. Od 1. ja-
nuára 2013 riaditeľ Činohry
Slovenského národného 
divadla v Bratislave vie-
dol činohru našej naj-
významnejšej profesionálnej 
divadelnej scény  už v minu-

losti - od apríla 2006 do mája 2008. 
 V roku 2007 známy režisér s nezameniteľným

rukopisom získal Krištáľové krídlo v kategórii 
divadlo a film, minister kultúry mu udelil Cenu MK 
SR za rok 2010. Novomestského rodáka, na konte 
ktorého je vyše sto inscenácií, niekoľkokrát ocenili 
aj Výročnou cenou Literárneho fondu. Vlani získal 
Výročnú cenu Jána Cikkera za naštudovanie 
opery J. Cikkera: Coriolanus v Štátnej opere 
Banská Bystrica.
 Nové Mesto nad Váhom ocenilo svojho 
známeho rodáka na Dni mesta v roku 2011, 
kedy mu udelilo titul Osobnosť mesta za činnosť
v oblasti kultúry a umenia.

NOVOMEŠŤAN RIADITEĽOM ČINOHRY SND

 V súvislosti s novelou Obchodného zákonní-
ka, ktorá je účinná od 1. októbra 2012, dávame 
vám do pozornosti nasledovné zmeny ohľadom
spoločnosti s ručením obmedzeným.

Založenie  „eseročky“
 Novela Obchodného zákonníka (zákon č.
246/2012 Z. z.) zaviedla novú podmienku pre 
založenie s.r.o., ktorou je skutočnosť, že spoloč-
nosť s ručením obmedzeným nemôže byť
založená osobou, ktorá má daňový nedoplatok. S 
touto podmienkou zároveň súvisí aj nová povin-
nosť pre každého zo zakladateľov s.r.o., a to 
obstaranie súhlasu od daňového a colného úra-
du ako správcov dane so zápisom v Obchodnom 
registri (ďalej len „Súhlas“). Správca dane vydá 
Súhlas na základe žiadosti, ak nemá voči daňo-
vému subjektu daňovú pohľadávku a neeviduje 
voči nemu daňový nedoplatok prevyšujúci v úhrne 
170 €. Obchodný zákonník v tejto súvislosti hovorí 
výhradne o daňových nedoplatkoch, avšak daňo-
vý poriadok rozširuje túto povinnosť na splatenie 
všetkých pohľadávok. Na vydanie Súhlasu sa teda 
vyžaduje neexistencia akejkoľvek pohľadávky, a 
to aj takej, ktorej ešte neuplynula lehota splatnosti.

Prevody väčšinových
obchodných podielov v  s.r.o.

 V rámci prevodu väčšinového obchodného 
podielu je podľa novely potrebné k návrhu na 
zápis zmeny v osobe spoločníka priložiť aj Súhlas. 
Tento Súhlas je spoločnosť povinná doložiť tak
o osobe prevodcu, ako aj o osobe nadobúdateľa,
a to aj vtedy, keď ide o prevod na iného spoloční-

ka spoločnosti. Väčšinovým obchodným podielom 
sa pritom rozumie obchodný podiel, ktorý vzhľa-
dom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výš-
ke základného imania spoločnosti spoločníkovi
priznáva aspoň polovicu všetkých hlasov alebo 
obchodný podiel, s ktorým spája aspoň polovicu 
všetkých hlasov spoločenská zmluva. Z uvedené-
ho dôvodu bude registrový súd pri zápise prevodu 
obchodného podielu  vždy skúmať znenie spolo-
čenskej zmluvy. Novela zmenila aj účinky prevodu 
väčšinového obchodného podielu. Prevod obchod-
ného podielu bol doteraz voči spoločníkom spra-
vidla účinný podpísaním zmluvy a voči spoločnos-
ti odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchod-
ného podielu spoločnosti. Zápis do Obchodného 
registra mal pritom len deklaratórny charakter. V 
prípade väčšinového obchodného podielu však 
podľa novej úpravy platí, že taký prevod je účin-
ný až zápisom do Obchodného registra. Uvedená 
zmena evidentne prinesie do procesu prevodu 
väčšinového obchodného podielu určitý stupeň
neistoty, v dôsledku ktorej môže nadobúdateľ
oprávnene váhať s úhradou kúpnej ceny obchod-
ného podielu, nakoľko registrový súd môže 
odmietnuť návrh na prevod obchodného podielu. 

Rozdelenie väčšinového
obchodného podielu v s.r.o.

 Obdobné pravidlá sa primerane uplatnia aj 
v prípade rozdelenia väčšinového obchodného 
podielu, ktorý je takisto podmienený doložením 
Súhlasu.

Prevody ostatných 
obchodných podielov v s.r.o.

Novela zmenila aj povinnosti spoločnosti pri pre-

„ESEROČKA“ PO NOVELE OBCHODNÉHO 
ZÁKONNÍKA
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MNEŠICE V NOVOM ROKU JUBILUJÚ (II.)
 Dnes  s Ing. Bohušom Snopekom absolvu-
jeme druhú „prechádzku“ históriou  Mnešíc.
 - Názov Mnešice pochádza asi z r. 1275, 
osada sa menovala Mnišice, latínsky Mnisith. 
Obec potom obmieňala tento názov a dostala aj 
maďarské pomenovanie. V r. 1773 sa nazývala 
Révifalvu  alebo Missicze. Dôležitý prievoz  cez 
Váh slúžil na prepravu osôb, zvierat a tovarov. 
Dopravovali sa obchodnými cestami Považím 
smerom na Moravu, cez terajšiu Srniansku ul.  a 
opačným smerom. V r. 1773 v súvislosti s  obcou 
sa uvádzajú názvy Réwfalu alebo Missice, v r. 
1808 Révfalu, príp. Mjessice.
 Kompa cez rieku Váh slúžila do r. 1913, kedy 
19. júna práve  pred 100 rokmi slávnostne otvorili 
železný trojoblúkový, konštrukčne veľmi vzhľadný
most. V apríli 1945  ho ustupujúce nemecké voj-
ská zničili. Dnes by bol pamiatkovo chráneným 
objektom.
 Obyvatelia Nového Mesta i Mnešíc mohli 
využívať železničnú dopravu od r. 1876 po spre-
vádzkovaní železničnej stanice v meste. V tom 
čase mala obec až do r. 1902 úradný názov 
Révfalu.
  Prvé známe informácie o počte obyvateľov
obce sú z r. 1869; vtedy tu žilo 723 ľudí. Postupne 
sa ich počet zvyšoval: v r. 1880 ich bolo 740 a 
v r. 1890 - 791. V rokoch 1907 - 1913 sa obec 
nazývala Vágrevfalu, počet obyvateľov ďalej rás-
tol: v r. 1910 mala 881 obyvateľov, r. 1921 v nej 

žilo 888 osôb, r. 1930 
- 1111 a v r. 1940 až 
1 316 osôb.
 Od r.1920 sa 
obec definitívne 
nazýva Mnešice. 
Mnešičania začali 
využívať pracovné
príležitosti v  no-
v o v z n i k a j ú c i c h 
s ú k r o m n ý c h 
p r i e m y s e l n ý c h , 
poľnohospodárskych 
a potravinárskych 
podnikoch  v meste i 
obci.  Obytné domy sa stavali z dobre vysušených 
nepálených tehál, keďže kvalitná tehliarska hlina 
bola hneď za dedinou. Neskôr tu vznikli aj dve 
tehelne, ktoré vo veľkom vyrábali aj tehlu pálenú 
v špeciálnej tehliarskej peci. Okrem hospodár-
skych budov postavili bohatší šľachtici dva po-
zoruhodné kaštiele - neskororenesančný kaštieľ
a ranobarokový kaštieľ v 2. pol. 17. storočia. Po 
r. 1948 oba znárodnili a využívala ich  komu-
nistická ekonomika. Neudržiavané objekty boli 
na  konci 70. rokov  20. stor. celkom zničené,
neobývateľné, preto ich asanovali. Mnešice tak 
utrpeli nesmiernu kultúrno-historickú, finančne
nevyčísliteľnú  škodu. 
 Kaštieľ na Tehelnej ul. spolu s roz-

vode iného ako väčšinového obchodného podielu. 
Podľa novej právnej úpravy ak spoločnosť nemá 
povinnosť doložiť návrh na zápis zmeny v osobe 
spoločníka do Obchodného registra Súhlasom, 
doloží návrh na zápis písomným vyhlásením pre-
vodcu a nadobúdateľa o tom, že nemá povinnosť
doložiť Súhlas (ďalej len „Vyhlásenie“). Pri pre-
vode obchodného podielu, ktorý nie je väčšino-
vým,  je teda povinnosť doložiť Súhlas nahradená 
doložením Vyhlásenia. Účinky prevodu sa v tomto 
prípade nemenia.

Výnimky
 Nové povinnosti spoločnosti pri prevode 
obchodného podielu sú po novele osobitne upra-
vené v prípade zahraničných osôb. Pre zahranič-
nú osobu z novely nevyplýva povinnosť doložiť
Súhlas v prípade prevodu alebo rozdelenia väčši-
nového obchodného podielu. Zahraničná osoba 
tak podľa tejto právnej úpravy pri prevode ale-

bo rozdelení akéhokoľvek obchodného podielu 
dokladá návrh na zápis do Obchodného registra 
iba Vyhlásením. Ďalšia výnimka sa týka prevodu 
alebo rozdelenia obchodného podielu v rámci 
zlúčenia, splynutia, rozdelenia, ako aj rozdelenia 
zlúčením, v prípade nadobudnutia obchodného 
podielu spoločnosťou alebo prevodu obchodné-
ho podielu nadobudnutého spoločnosťou, kedy 
je potrebné doložiť len Vyhlásenie prevodcu a 
nadobúdateľa.

Vydanie súhlasu
 Súhlas vydá príslušný daňový a colný úrad v 
lehote troch pracovných dní od podania žiadosti. 
Miestne príslušným na vydanie Súhlasu pri fyzic-
kej osobe je daňový alebo colný úrad v mieste 
trvalého pobytu tejto osoby.

    JUDr. Adriana Ručkayová
            Advokátska kancelária

 (www.akruckay.sk)

Socha sv. Jána 
Nepomuckého



10

S LA GIOIOU VIACNÁSOBNÁ LA GIOIA

 V tomto roku vyjde  v poradí tretie CD - ečko
známeho pop operného tria La  Gioia, v sloven-
skom preklade Radosť. Táto pre priaznivcov piesní 
mužského speváckeho zoskupenia  radostná in-
formácia odznela  na  tradičnom predvianočnom

koncerte v rímskokatolíckom kostole, ktoré od 
roku 1995 v našom meste, z toho celých 10 rokov 
v chráme, organizuje náš  rodák, operný spevák 
Marián Pavlovič.
 „La Gioia“ prežívali návštevníci Božieho stánku 
pri počúvaní nádherných pop operných skladieb 
speváckeho tria i piesní „hosťky“ účinkujúcich  - 
Terézie  Králikovej. Vianočné piesne v  interpre-
tácii  tejto študentky konzervatória zdvihli z lavíc a 
stoličiek nadšených divákov. Napokon  „La  Gioia“ 
návštevníkov a  organizátorov podujatia spôsobil 
charitatívny rozmer koncertu. Výťažok z neho 
smeroval ľuďom postihnutým svalovou dystrofiou 
a Špeciálnej  základnej  škole v Novom Meste 
nad Váhom.
 S Petrom Ďurovcom, Matejom Vaníkom,
Petrom Ševčíkom a Terezkou Králikovou sa 
nadšené publikum rozlúčilo búrlivým standing 
ovation.

siahlymi pozemkami patril šľachtickej rodine 
Pongráczovcov. Svojho času tu hospodárila ro-
dina Augustína Pongráca s manželkou Amáliou, 
dcérou a synom. V kaštieli mal údajne krátko 
prebývať i Juro Jánošík s oddielom dragúnov 
rakúskeho cisára. Ide o neoverenú udalosť,
možno len legendu, ktorá sa spája s populárnym 
slovenským zbojníkom. 
 Spoločenský i kultúrny život v obci sa spá-
jal so školou, poľnohospodárskou, priemyselnou 
a remeselnou prácou, dvoma potravinárskymi 
obchodmi. Boli tu aj dva hostince; v jednom z 
nich bola väčšia sála, v ktorej sa premietali 
filmy, hrávalo ochotnícke divadlo a mládež sa 
tam učila tancovať - nejeden raz to skončilo
aj manželstvom. Usporadúvali sa tanečné 
ľudové zábavy, na ktorých účinkovali dychovky 
z okolitých obcí. Obec mala svoj malý požiarny 
zbor, vlastnú dychovú hudbu a pri Klanečnici
futbalové i volejbalové ihrisko, kde sa mládež vo 
voľnom čase schádzala a športovala; bývalo tam 
veselo, často až do neskorého večera.
 Po II. sv. vojne sa tu rozvinula výstavba 
obytných domov, v r. 1948 mali Mnešice 1 266 
obyvateľov. Mnohé domy ľudia obnovili, nevy-
hovujúce zbúrali a postavili nové, najmä v 2. 
pol. 20. storočia. Po r. 1990 tu vzniklo moderné 
sídlisko Záhumenice, na čom má zásluhu nové 
vedenie mesta. V obci sa narodilo, či žilo mnoho 
významných ľudí, odborníkov, ktorí dosiahli uz-

nanie vo svojich profesiách. V obci napr. žil nestor 
slovenskej loveckej kynológie Koloman Slimák, 
ktorý vyšľachtil nové plemená loveckých psov, 
tvoril umelec - maliar Paľo Mihalko. Narodil sa tu 
a detstvo prežil svetovo uznávaný lingvista a o-
rientalista PhDr. Viktor Krupa, DrSc. Z Mnešíc po-
chádza aj univ. prof. Ing Jozef Košnár, DrSc.,  ktorý 
prednášal na VŠE v Bratislave ekonomické vedy, 
alebo RNDr. Ing. Gabriel Oravec, vysokoškolský 
pedagóg   matematiky a deskriptívnej geometrie, 
ktorý učil na SVŠT v Bratislave. Od raného det-
stva  tu žil univ. prof.  Ing.Václav Koman, DrSc., 
ktorý pôsobil aj na univerzite v Alžírsku, mimo-
chodom, kandidát na Nóbelovu cenu za chémiu. 
Zoznam ďalších vysokoškolských vzdelancov by 
bol rozsiahly.
 K napísaniu článku ma viedli spomienky na 
detstvo a dospievanie, štúdium na novomest-
skom gymnáziu a pravidelné pomaturitné stret-
nutia. Ďakujem všetkým priateľom, ktorí so mnou 
zdieľajú záujem o dejiny Mnešic. 
 Pamätná infotabuľa v mnešickom parku ob-
sahuje informáciu o tom, že prvýkrát sa Mnešice 
spomínajú pod menom Menes  v roku 1398, a 
teda v tomto roku si pripomínajú jubilejných 615 
rokov, - dodáva na  záver Ing. Bohuš Snopek 
(*1936 Mnešice), niekdajší pracovník centrálnych 
štatistických orgánov Československej republiky 
a dlhé roky technický redaktor celoštátneho eko-
nomického mesačníka Statistika. 
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NECHÝBALI ZRUČNOSŤ, ELÁN A TVORIVOSŤ
 Strojárstvo je v našom štáte stále dôležitou 
tepnou priemyslu. Na Považí je podnikov so za-
meraním na strojárstvo pomerne dosť, navyše so 
stabilnou zamestnanosťou. To už celé desaťročia
vedia aj zodpovední pracovníci v školstve, preto 
je podpora vzdelávania v tomto študijnom odbore 
stále aktuálna. 
 Aktivity študentov v odbore strojárstvo sa pre-
javujú v rôznych súťažiach, či je to stredoškolská 
odborná činnosť a prepojenie teórie s praxou 
v súťaži Zenit, kde študenti odborných škôl sa 
najskôr zúčastňujú regionálnych kôl a najlepší 
dvaja postupujú na kraj. 
 V závere vlaňajška sa uskutočnil XIV. ročník
krajského kola v SOŠ, Bzinská 11. Technickú súťaž
zastrešovalo CVČ Trenčín a po odbornej stránke 
sa na nej podieľali SOŠ, Bzinská 11 a komisia 
školstva, mládeže a telesnej kultúry pri MsZ.
 V kategórii A (4 - ročné štúdium s maturitou) 
súťažilo spolu 10 „priemyslovákov“ z piatich 
škôl Trenčianskeho kraja, v kategórii B1 (4 
-  ročné štúdium s výučným listom a maturi-
tou) 16 študentov z 9 škôl a  kategóriu B2 (3 

- ročné štúdium s výučným listom) zastupovalo 
päť študentov z troch škôl. Súťažiaci absol-
vovali vo svojich kategóriách test zo strojárskej 
technológie, technického kreslenia a strojárskej 
konštrukcie, druhou časťou súťaže bolo vypra-
covanie technického výkresu podľa zadaných 
parametrov v programe INVENTOR.
 Súťaž potom pokračovala v školských 
dielňach, kde podľa zadaných výkresov súťažiaci
vyrábali v kat. A upínaciu skrutku, v kat. B1 valec 
olovnice a v kat. B2 šablónu. Porota si všímala 
a hodnotila dodržiavanie bezpečnosti pri práci, 
obsluhu sústruhu alebo frézy a nakoniec kvalitu 
výrobku.
 Vyhodnotenie súťaže prinieslo v kat. A prven-
stvo Ľ. Opatovskému z usporiadateľskej SOŠ, 
zo Bzinskej ll je aj držiteľ bronzu M. Ševčík. V kat. 
B1 2. miesto obsadil  R. Červeňanský  z domácej 
SOŠ.
 Víťazi krajského kola postupujú do 
celoštátneho kola, kde želiezko v ohni bude  mať
aj novomestská priemyslovka. 

Mgr. Jana Šteklerová, predsedníčka KŠMTK.

Čo mali spoločné Harry Poter, Obelix, 
kukučkové hodiny, Rubikova kocka, mobil 
či vešiak so skrinkou na topánky? Ak ste 3. 
januára  zavítali  na  zimný štadión, odpoveď
vám iste nerobí problém. Ostatným prezradíme, 
že spoločným menovateľom týchto a celkovo 
vyše 70 masiek, bola ich účasť na tradičnom
Karnevale na ľade. Netradične sa na  karnevale 
objavil i dospelák v maske. Táto zvláštnosť
priviedla riaditeľku CVČ PhDr. J. Heveryovú k 
úvahe v budúcnosti organizovať karneval pre 
celé rodiny. Nie  najhorší nápad, čo poviete?

Foto: Mgr. Martin Šimovec

NA ĽADE V MASKE I „DOSPELÁK“

Oznamujeme občanom, že od nového roka 
môžu využiť

BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO 
Miesto:

Kancelária poslanca NR SR D. Bublavého, 
Ul. Fraňa Kráľa č. 9 Nové Mesto n. Váhom 

Termín: 
Každú druhú stredu a podľa rozpisu. 

Vo  februári: 13. a 20.2.2013 

Čas konania: od 13.00 h do 16.00 h 
Poradenstvo poskytuje: JUDr. Anna Orsavová 

Kontakt: tel. 032/ 7717035 
email: anna.jamajka@gmail.com 

Forma poskytovania poradenstva: 
Osobne, písomne, 

telefonicky aj na záznamník, e-mailom 
Využite možnosť riešiť vlastné problémy 

s pomocou skúseného právnika!
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www. katkatours.skwww. katkatours.sk
 V súčasnosti sa pripravuje vydanie II. časti 
monogra e  o Novom Meste nad Váhom zamera-
nej aj na  históriu a súčasnosť Izbíc a Mnešíc.
 Obraciame sa na občanov, ak  majú akékoľ-
vek  písomnosti, fotogra e  a iný obrazový mate-
riál z histórie tejto kedysi samostatnej obce a sú 
ochotní poskytnúť ho v záujme  čo najkomplexnej-

šieho obrazu o Mnešiciach a živote ich občanov, 
aby tieto materiály doniesli na nahliadnutie, príp. 
na zhotovenie kópií z nich do Podjavorinského 
múzea v Novom Meste nad Váhom. 
 Viac informácií vám poskytneme na č. tel. 032 
771 23 39.                                             
                        PhDr. Jozef Karlík, vedúci múzea

VÝZVA PRE OBČANOV K MONOGRAFII  II.

 4. júla 1947 sa narodila, 4. februára 2012 
naposledy vydýchla. Pred rokom nás  navždy  
opustila pani Anna Černochová, spisovateľka a 
publicistka, Osobnosť mesta a Významná osob-
nosť Podjavoriny.
 MsK Ľ. V. Riznera v Novom Meste nad Váhom 
pri tejto príležitosti v blízkej budúcnosti pripraví 
spomienkvé podujatie. Chystá sa i vydanie jej 

poslednej knihy Medzi živo-
tom a smrťou, na ktorej pra-
covala. Jej vydania sa, žiaľ, 
nedožila.
 Avšak prostredníctvom 
nej  sa k nám A. Černocho-
vá i po svojom nečakanom 
odchode prihovorí.

PRIHOVORÍ SA K NÁM NOVOU KNIHOU

          Máme  tu obdobie fašiangov, ktoré sa nemôže zao-
bísť bez pravej zabíjačky. Prvej novomestskej! 
      Stačí prísť v prvú februárovú sobotu (2. 2.2013) 
od 10.00 h na trávnatú plochu oproti Mestskému kul-
túrnemu stredisku v Novom Meste Nad Váhom, kam 
vás spoľahlivo nasmeruje vôňa klobások, jaterníc a skvelej 
kapustnice. 
     K tomu „servírujeme“ vynikajúcu muzika do skoku. 
Chýbať nebude jarmok ani varené vínko.
         A na vstupné zabudnite, nepotrebujete!             -DA-

N O V O M E S T S K Á
 Z A B Í J AČK A
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Vladi-
mír Pavlík,
vý tva rn ík , 
d i z a j n é r , 
karikaturis-
ta, mimo-
c h o d o m , 
s p o l u z a -
k l a d a t e ľ
Novomest-
ského ost-
ňa, patrí v 
kreslenom 
humore k 

rekordérom. V júli 2007 za šesťdesiat minút na-
maľoval neuveriteľných  54 kreslených vtipov, kaž-
dý  s rozmerom 100 x 70 cm. Predvlani k tomuto 
slovenskému rekordu pridal ďalší, ktorý sa tiež 
dostal do Knihy  slovenských rekordov. Na  nádvorí 
múzea vytvoril obrovskú karikatúru na plátno s 
rozmermi 502 x 450 cm, k čomu potreboval rebrík. 
Na sklonku uplynulého roka nám, a hádam tak 
trochu i sebe, venoval ďalší darček. Vydal knihu 
kreslených vtipov s názvom KRESLENÝ HUMOR.
  Na vyše 150 stránkach  okrem ocenení a foto-
gra í z autorovho  albumu nájdete  dielka kresliar-
skej skratky zväčša láskavého humoru, sem - tam  i 
s pichľavým ostňom satiry, pranierujúcim ľudské

i spoločenské neduhy.
 Na našu radosť, ako nás člen niekdajšieho 
Považského štvorlístka (po smrti Mira Ďuržu ho 
tvorí už „len“ trojlístok výtvarníkov – karikaturis-
tov okrem Vlada Pavlíka Piešťanec Vojto Haring 
a František Bojničan z Hlohovca) uistil, nejde o 
bilanciu vlastného celoživotného diela. Vlado Pav-
lík kresliť neprestáva, veď stále  je čo glosovať.
Navyše tento rok sa koná i ďalší ročník Novomest-
ského ostňa, kde zaujme rolu porotcu.
 Pre úplnosť dodajme, že majiteľ výtvarného 
ateliéru sa popri kreslenom humore venuje ilustrá-
ciám a maľbe obrazov.

KRESLENÝ HUMOR NA VYŠE 150 STRANÁCH

Ernest Bellai (18. 2. 1813 - 4. 10. 1848) 
- kňaz, básnik. Nové Mesto n. V.: pôsobenie - 
200. výročie narodenia,

Šalamún Berger (25. 2.1858 - 11.1.1934) 
- múzejník, podnikateľ. Nové Mesto n. V.: rodák 
- 155. výročie narodenia,

Fedor Cádra (18.4. 1926 - 10.2.1998)
-  spisovateľ. Nové Mesto n. V.: rodák, úmrtie - 15. 
výročie úmrtia,

Karol Fried (16. 6. 1922 - 21.2.1998) 
- veterinár, univerzitný profesor, historik. Nové 
Mesto n. V.: štúdium - 15. výročie úmrtia.

Ján Šicko (8. 2.1948) 
– akad. sochár. Nové Mesto n. V.: rodák - 65. 
výročie narodenia,

  Ivan Úradníček  (27. 2.1937 - 14. 2. 1973) 
- televízny pracovník, scenárista, publicista. Nové 
Mesto n. V.: štúdium - 40. výročie úmrtia.

OSOBNOSTI FEBRUÁRA

OBOR SNEHULIAK
 Snehuliak – rekordman  vyrástol  z večera
do rána vo dvore cukrárenskej výrobne p. 
Žarnovického na  Ul. Čsl. armády.  
 Dodržať dlhoročnú každoročnú tradíciu 
zhotoviť snehového obra umožnila rodine
Meravých januárová snehová nádielka. 
 Trojmetrového snehuliaka postavili 14. 
januára a skôr ako sa roztopí, zapózoval nám 
pri ňom Tomáš Žarnovický, čím ešte viac vynikla 
výška a mohutnosť spoločného rodinného diela 
zo snehu.                  Foto: Mgr. Jozef Šišovský



PROGRAMY MsKS
 február 2013

 8. februára o 17,00 h sa vo výstavnej sieni 
MsKS uskutoční vernisáž výstavy fotogra í ces-
tovateľa Petra Becka Ondrejoviča.
 Neznáme zákutia našej planéty zachytené 
objektívom beckovského rodáka si návštevníci 
výstavnej siene môžu pozrieť do 1. marca.

SLAWOMIR MROŽEK: 
STROSKOTANCI

 17. februára o 15,00 a 16,00 h sa v Diva-
dielku galéria uskutoční repríza známej roz-
právky Zlatá priadka v naštudovaní bábkarskej  
zložky Divadielka galéria za spolupráce čino-
hercov divadielka, ktorí bábkam prepožičali 
svoje  hlasy.

BÁBKOVÉ DIVADLO

FOTOGRAFIE 
PETRA BECKA ONDREJOVIČA

VÝSTAVA

 9. a 10. februára o 17,00 h Divadielko 
galéria pri MsKS v Novom Meste nad Váhom vo 
svojich priestoroch uvedie premiéru hry poľské-
ho dramatika Slawomira Mrožka: Stroskotan-
ci. Mrožek sa považuje za jedného z otcov a 
zakladateľov absurdného divadla, svoje posta-
vy často skúša vo vyhrotených a absurdných 
situáciách plných nečakaných zvratov. 
 Stroskotanci sú hrou o alibizme, beštialite, 
klamstve, hlúposti a manipulácii. Inscenácia 
nám prostredníctvom troch stroskotancov (I. Ra-
došinský, J. Kazda, J. Kincel) ukazuje, ako ďale-
ko je človek schopný vo svojich manipuláciách 
zájsť, aby dosiahol svoj cieľ, a rovnako aj to, do 
akej miery je ochotný nechať sa zmanipulovať. 
Demonštruje, ako sa dá pomocou demagógie 
presadiť aj nezmysel. 
 Hra v réžii Roba Kočana dramaturgicky voľ-
ne nadväzuje na úspešnú inscenáciu Mrožkovej 
hry Letný deň, ktorá získala viaceré ocenenia  
na Festivale A. Jurkovičovej a prvenstvo na 
Festivale Zuzany Kardelisovej v Srbsku.

DIVADIELKO GALÉRIA
ZLATÁ PRIADKA

SLOVENSKÉ KOMORNÉ 
DIVADLO MARTIN: 1+1=3

 20. februára o 19,00 h v divadelnej sále 
MsKS Slovenské komorné divadlo Martin 
uvedie divadelné predstavenie inscenácie Raya 
Cooneya v réžii Doda Gombára.
 Témou bláznivej  komédie 1+1=3 sú peri-
petie spojené s láskou, manželstvom, sexom a 
neverou. 
 Vstu-
penky po 
10 € si 
m ô ž e t e 
zakúpiť v 
pokladni 
M s K S . 
Č.tel.: 
7712770 
kl. 21.

HORIZONTÁLNE A VERTIKÁLNE 
CESTY ŽIVOTOM

TAK SEM SA VRACAJ 
Z RÔZNYCH KÚTOV SVETA

POÉZIA JURAJA KOUTNÉHO VENOVANÁ 
VÝTVARNÝM UMELCOM – NÁVRATISTOM

 15. februára o 17,00 h v Galérii P. Matejku 
v Novom Meste  nad Váhom sa  uskutoční poe-
ticko – hudobné pásmo spojené s prezentáciou 
života a  diela  niekoľkých návratistov.



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

PRÁVNA PORADŇA

KLUBY VO FEBRUÁRI

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

KURZY VO FEBRUÁRI

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

PREZENTÁCIA CD A KONCERT

DÚHOVÉ EMINENCIE: 
ASTRO NIGHT 

 23. februára o 17,00 h vo výstavnej sieni 
MsKS skupina DÚHOVÉ EMINENCIE, ktorá sa 
venuje worldmusic, uskutoční prezentáciu svoj-
ho prvého „cé-dečka“  ASTRO NIGHT spojenú 
s koncertom. 
 Podujatie, ktoré organizuje OZ Rainbow 
v spolupráci s MsKS Nové Mesto nad Váhom, 
spríjemní dúšok brušných tancov Yasmin.  
 Vstupné je  dobrovoľné, viac na: 
www.eminences.tuhar.eu  .

 5. februára sa chystá v prípade  dostatoč-
ného záujmu otvorenie kurzu kalanetiky. 
 Záujemkyne, hláste sa v MsKS, č. tel. 032 
771 2770, kl. 24.

KURZ KALANETIKY

 27. februára o 18,00 h vo výstavnej sieni 
MsKS sa uskutoční druhý koncert jarného abo-
nentného cyklu, na ktorom sa predstaví Fórum 
mladých umelcov v zložení: Jakub Rizman 
- harfa, Ivana Klenová - akordeón, Norbert 
Daniš - klavír, Ulrich Ulmann - umelecké slovo.
 Na koncerte odznejú skladby F. Liszta, F. 
Chopina, A. Piazzollu, V. Vlasova a ďalších 
autorov.

FÓRUM MLADÝCH UMELCOV

VEČERNÝ KONCERT

 12. februára od 12,30 - 17,30 h sa v MsKS 
na prvom poschodí, číslo dverí 7 uskutoční 
stretnutie s irisdiagnostikom a homeopatom 
Jánom Dedíkom.



sobota 2., nede a 3.  o 17:00 h                                                                                                                 premiéra!         
PARALELNÉ SVETY (Upside Down)                                                                           CONTINENTAL FILM
Adam je oby ajný chlapec a stále myslí na diev a, ktoré kedysi stretol. Eva však pochádza z úplne iného sveta. 
Franc., Kanada, romantický sci-fi, 107 min., eské titulky, MP 12                                                     vstupné: 4 €

sobota 2., nede a 3.  o 19:00 h                                                                                                                       
LINCOLN BONTON FILM 
Ak nie je otroctvo zlé, tak nie je zlé ni .
Film Stevena Spielberga popisuje obdobie posledných mesiacov života najvä šieho amerického prezidenta. 
USA, India, životopisná dráma, 150 min., eské titulky, MP 12                                                         vstupné: 4 €  

utorok 5. o 19:00 h SLOVENSKÝ DOKUMENT
KREHKÁ IDENTITA ASFK
Zuzana Piussi prináša alší autorský film, ktorý tentokrát ponúka zamyslenie nad (našou) národnou identitou. 
Slovensko, dokumentárny, 70 min., MP 12                                                                  vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €  

streda 6. o 19:00 h                                                                                                                      EURÓPSKE KINO 
KRÁĽOVSKÁ AFÉRA (A Royal Affair) ASFK
Príbeh vášnivej a zakázanej lásky lekára a manželky pološialeného dánskeho krá a Kristiána VII.                                
Dán.,Švéd., R, historická dráma, eské titulky, 138 min., MP 15                              vstupné: 2,50 €, FK 1,50 € 

sobota 9., nede a 10.  o 19:00 h                                                                                                               premiéra!         
HITCHCOCK                                                                                                                               BONTON FILM        
Za filmom Psycho, ktorý šokoval svet, sa skrýva ešte jeden príbeh.                                                                        
USA, životopisná dráma, 98 min., eské titulky, MP 12                                                                     vstupné: 4 € 

streda 13. o 19:00 h                                                                                                                    EURÓPSKE KINO 
LÁSKA (Amour) ASFK
Žijúca legenda svetového filmu M. Haneke prichádza s dielom o láske na sklonku života.                                   
Franc., Nem., Rak., dráma, eské titulky, 125 min., MP 12                                           vstupné: 2,50 €, FK 1,50 € 

sobota 16., nede a 17.  o 17:00 h                                                                                        svetová premiéra 13.2.!         
NÁDHERNÉ BYTOSTI (Beautiful Creatures)                                                                       BONTON FILM
Príbeh dvoch milencov, ktorých spojili samotné hviezdy. Ethan (Alden Ehrenreich) a Lena (Alice Englert).      
USA, romantická fantasy, 123 min., eské titulky, MP 12                                                                  vstupné: 4 €  

sobota 16., nede a 17.  o 19:00 h                                                                                                                 premiéra!         
TERAPIA LÁSKOU (Silver Linings Playbook)                                                                        FORUM FILM 
Pat (Bradley Cooper) prišiel o dom, o prácu aj o manželku…, ale stretne Tiffany (Jennifer Lawrence)…            
USA, romantická komédia, 122 min., eské titulky, MP 15                                                                vstupné: 4 €   

utorok 19. o 19:00 h EURÓPSKE KINO
KURA NA SLIVKÁCH (Chicken with Plums)                                                                                       ASFK 
Najznámejšiemu hudobníkovi svojich ias – Nasír Ali Khanovi manželka v hádke rozbije milované husle…  
Belg., Fr., Nem., fantasy (hraný a animovaný), eské titulky, 93 min., MP 12              vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €   

sobota 23., nede a 24.  o 17:00 h                                                                                                                premiéra!          
BABOVŘESKY SATURN
Nová komédia Zdeňka Trošku, v ktorej nechýbajú láska, žiarlivos , závis , intrigy a najmä vtipné okamihy.        

R, komédia, 120 min., eská verzia, MP 12                                                                                      vstupné: 4 € 

sobota 23., nede a 24.  o 19:00 h                                                                                                                       
KONEČNÁ (The Last Stand) BONTON FILM 
„Ja sa vrátim!“, povedal raz Arnold Schwarzenegger a teraz svoj „s ub“ sp a.                                                 
USA, akčný, 107 min., eské titulky, MP 15                                                                                         vstupné: 4 € 

streda 27. o 19:00 h EURÓPSKE KINO
KLIP ASFK 
Príbeh šestnás ro nej Jasny, zamilovanej do o nie o staršieho macha Djoleho.                                          
Srbsko, dráma, 100 min., eské titulky, MP 18                                                              vstupné: 2,50 €, FK 1,50 €  

Zvuk v kine: DOLBY SURROUND 7.1
Informácie v pokladni kina Považan: streda, sobota, nedeľa hodinu pred predstavením do 19.30 h.

 Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.
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Nielen na  fašiangovú nôtu naladeným milovníkom strieborného plátna je ur ená
naša pozvánka do kina. Z februárovej ponuky kina  Považan vyberáme:

LINCOLN  - sobota 2. a nedeľa 3. februára o 19,00 h:
 Film  S. Spielberga popisuje obdobie posledných štyroch mesiacov života najväčšieho ame-
rického prezidenta A. Lincolna. Odhaľuje najodvážnejšie rozhodnutie amerického vodcu v čase,
keď sa vyostruje otázka otroctva a krajinu zmieta vojna. Lincoln sa rozhodne hrať vyššiu politickú 
hru, ktorou je snaha zrušiť otroctvo. Sám sebe musí odpovedať, či za ňu stoja ďalšie premárnené 
životy. Musí učiniť rozhodnutie, vďaka ktorému sa stane legendou. 

Film USA a Indie s mnohými cenami a nomináciami  (napr. Zlatý glóbus 2013 za Najlepší 
mužský herecký výkon v kategórii  drám  /D. Day-Lewis/  trvá 150 minút a je  MN do 12 rokov.

KRÁĽOVSKÁ AFÉRA -  streda 6. februára o 19,00 h:
 Vzťah medzi Johanom Struenseeom, nemeckým lekárom pološialeného dánskeho kráľa Kris-
tiána VII. a jeho manželkou, mladučkou kráľovnou Karolinou Matyldou Hannoverskou, prepukol 
v 70. rokoch 18. storočia. O  lmové spracovanie tejto reálnaej historickej udalosti sa pokúšalo 
niekoľko tvorcov. Napokon sa to podarilo N. Arcelovi, ktorý do hlavných úloh fascinujúcej histo-
rickej drámy obsadil skvelého dánskeho herca M. Mikkelsena a A. Vikander. Film produkovala 
spoločnosť Zentropa, ktorá  stojí za mnohými úspešnými  lmami. Kráľovská aféra sa z 90 % 
nakrúcala v Čechách. Hoci  lm spracúva širšej verejnosti menej známu etapu dánskych dejín, jej 
zápletka je taká univerzálna, že si získala celosvetový divácky ohlas.
 Dánsko - švédsko - český  lm trvá 138 minút a je MN do 15 rokov.

HITCHCOCK  -  sobota 9. a  nedeľa 10. februára o  19,00 h:
 Alfred Hitchcock (A. Hopkins) práve natáča svoj nový  lm. Film, ktorý má rozhodnúť o jeho 
úspechu alebo zatratení. Film, za ktorý sa musí Hitchcock sám zaručiť  lmovému štúdiu svojím 
majetkom. Film, ktorý sa stane legendou. Čo predchádzalo zrodeniu fenoménu menom Psycho? 
Aký príbeh si majster napätia, ktorému  lmové publikum vďačí za tie najhrôzostrašnejšie zážitky 
v histórii  lmu, nechal pre seba? 

Film USA s nomináciami na  Oscara a Ceny BAFTA trvá 98 minút a  je  MN 12 do rokov.

LÁSKA - streda 13. februára o 19,00 h:
 Najnovší  lm žijúcej legendy svetového  lmu Rakúšana M. Hanekeho je jedným z divácky 
najúspešnejších európskych  lmov tohto roka. Pozitívna snímka o láske na sklonku života vy-
niesla Hanekemu už druhú Zlatú palmu. Tentokrát prichádza režisér s príbehom, kde sa kultivova-
ní osemdesiatnici, učitelia hudby George a Anne, ocitnú v ťažkej skúške. Anne dostane porážku a 
jej okolie sa musí zmieriť s jej premenou. Už nič nie je ako predtým... 
  Film z produkcie Francúzska, SRN a Rakúska na konte so Zlatou Palmou MFF Cannes 2012 
a nomináciou na  Oscara trvá 125 minút a je  MN do 12 rokov.

KLIP - streda  27. februára o 19,00 h:
 Príbeh 16 - ročnej Jasny, ktorá sa snaží de novať svoje miesto vo svete a dospieť, stojí na 
úplnej hrane toho, čo o dnešných tínedžeroch naozaj chceme vedieť.
 Jasna je bezhlavo zamilovaná do o niečo staršieho macha Djoleho. Ich vzťah sa skôr ako na 
romantických prechádzkach zakladá na divokých žúroch plných drog, alkoholu, násilia a sexu, kto-
rý si detailne nakrúcajú na mobilné telefóny, tak ako vlastne celý svoj život. Maja Miloš sa pokúsila 
zachytiť svet dnešných dospievajúcich ich očami. Zároveň sa jej darí vykresliť zúfalstvo generácie 
Jasniných rodičov, ktorí si so sebou nesú nielen vojnové traumy, ale aj stratu ilúzií o svete. 

Srbská dráma so Zlatým tigrom MFF Rotterdam 2012 trvá 100 minút a je MN do 18 rokov.

POZVÁNKA DO KINA
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 Dobrá správa sa šíri rýchlo (i keď  zlá ešte 
rýchlejšie, ale  to nie je náš  prípad). Medzi mamič-
kami sa bleskovo rozchýrila zvesť o novej  detskej 
herni. Mnohé z nich na Facebooku zdieľajú  svoje 
dojmy z návštevy CUPI DUPI a neskrývajú svoje  
nadšenie. Donedávna, keď  ich ratolesti „vyrást-
li“ z návštev Materského centra  Bambi určené-
ho deťom do troch rokov, pociťovali isté vákuum. 
Od začiatku vlaňajšieho decembra to už neplatí. 
Vypĺňa ho na Ul. 1. mája 309 detská herňa pre 
škôlkárov a školákov.
 - Máme slogan, ktorý nás má a naše  snaženie 
vystihnúť: Cupi dupi, to je  detská hernička, tvorivá 
dielnička a dobrá kávička, - upresňuje Katarína 
Kobzová. Mladé žieňa, ktoré si zriadením inte-
riérového ihriska s tvorivou dielňou pre deti a 
možnosťou mamičiek dať si kávu alebo niečo iné 
z  nealkoholickej kaviarničky, či zasurfovať si na  
internete, splnila svoj vlastný sen. Mama dvoch 
synov, 7 - ročného  Adama a 2 - ročného Alexa, sa 
sama  pokladá za veľké dieťa, ktorému je blízka 
detská dušička a jej  potreby.
 -  Bez  detskej  hravosti, ktorú mám v sebe, 
by to ani nešlo. Hernička  je  otvorená denne po 
celý týždeň vrátane  víkendov od 9,00 do 19,00 h. 
Mojou pravou rukou je kamarátka  Janka, ktorá mi 
veľmi pomáha. Spolu vymýšľame a uskutočňuje-
me pre deti program na voľný čas. Veľkú podporu 
mám i zo strany rodiny.-
 Jednorazový vstup pre dieťa stojí 2 €, rodič za 
pobyt v herničke neplatí.
 - Od jej otvorenia sme usporiadali niekoľko 
podujatí. K posledným patrili hneď na začiatku 
fašiangov karnevaly 12. januára pre  menšie deti a 
na  druhý deň pre  staršie deťúrence, medzi ktoré 
zavítal i šašo. Okrem  promenády v maskách sme  
pre  ne pripravili hry a súťaže, spoločne  sme  si 
zaspievali, zatancovali ... Hodnotila sa i najkrajšia 
maska. O týždeň neskôr sa záujmu tešila karaoke 
párty. Pripravený máme  už aj  program na  febru-
ár s pravidelnými aktivitami (pozn. red.: nájdete 
ho na Facebooku i dverách herničky). V pondelky 
budú na  programe doobeda Play time (príprava 
do škôlky) a popoludní Divadelná aktivita pre škôl-
károv a školákov. Utorky sú rezervované  brušným 
a orientálnym tancom pre škôlkárov a školákov. 
Tvorivé dielničky s najrôznejšími aktivitami pre 
deti majú vyhradené štvrtkové popoludnia. Nede-
le sú vyčlenené pohybovej aktivite pre škôlkárov 

a školákov. 16. 
februára o 16,00 
h sa uskutoč-
ní Valentínska  
párty a o týždeň 
neskôr od 10,00  
bude burza detského oblečenia.-
 Na organizované akcie sa treba vzhľadom 
na obmedzenú kapacitu herne, ktorá pojme okolo 
20 detí, vopred prihlásiť. Rodičia iste uvítajú, že 
CUPI DUPI má v „popise práce“ i stráženie detí.
 - Treba sa však aspoň deň predtým ohlásiť na 
mobil: 0948 550 225, aby sme sa na opatrovanie 
detí  stihli personálne pripraviť. Predpokladáme, 
že o túto  službu bude záujem aj  počas blížiacich 
sa prázdnin.-
 K. Kobzová ide vo svojich  zámeroch i ďalej. 
V letnom období uvažuje zriadiť pred herničkou 
oplotenú terasu, možno i s trampolínou, aby sa  
deti mali kde vyšantiť.
 - V hlave mám veľa plánov. Realitou sú dnes 
narodeninové párty. Oslávencovi a jeho hosťom 
vyzdobíme priestor tvorivej dielničky, no mali sme 
už aj narodeninovú párty s využitím celého pries-
toru pre uzavretú spoločnosť. Na oslavu môžu 
rodičia deťom priniesť občerstvenie, tortu ..., neal-
ko nápoje idú z našej ponuky.-
 V útulnej tvorivej dielničke oživenej výtvor-
mi vekom či dušou detí na stenách sa zrodilo už 
nejedno pekné dielko.
 - Robili sme napr. žabky z papiera, k Viano-
ciam pohľadnice, ktoré zvládli i tí menší návštev-
níci. Dokonca sme  zorganizovali burzu,  kde ich 
deti predávali ...K Veľkej  noci chceme medzi seba 
pozvať výrobcov kraslíc a korbáčov, mamičky 
chcú zhotovovať veľkonočné dekorácie ... -
 Chuť a elán do práce spolu s novými nápadmi 
z K. Kobzovej priam sršia. Niet pochýb, že detská 
herňa s tvorivou dielničkou  budú žiť zaujímavými 
aktivitami, pri ktorých nebude hroziť nuda a kde 
deti získajú určité zručnosti. 
 Navnadili sme Vás na návštevu s deťmi Ul. 1. 
mája 309? Nuž, cupi lupi do – CUPI DUPI. 

 ● III.  PLES CENTRA VOĽNÉHO ČASU sa 
uskutoční 2. 2. o 18,00 h v jedálni SOŠ Bzinská 
ul. V programe návštevníci uvidia to najlepšie 
z CVČ, do tanca bude hrať  DJ, čo hrá všetko. 
 Vstupenky á 25 € si možno kúpiť v CVČ.

CUPI LUPI DO - CUPI DUPI
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 Do povedomia  verejnosti  sa už dostala  tra-
dičná Valentínska kvapka  krvi. Aj na  Gymnáziu 
M. R. Štefánika sa už niekoľko rokov pravidelne 
koná februárový  bezpríspevkový odber krvi.
 - Na škole organizujeme odber dvakrát roč-
ne, - upresňuje Mgr. Radoslava Nemčeková a 
pokračuje ďalej:
 - Za akciu v škole zodpovedá a sám ide 
študentom príkladom, keď vždy krv aj daruje, 
pedagóg gymnázia Mgr. Ján Pavlíček. Odbery 
vykonáva mobilná jednotka Národnej transfúznej 
služby. Inak to nebolo ani pri poslednom odbere 
krvi v novembri, kedy sa o našich dobrovoľných
darcov starali dve zdravotné sestry a doktor.
 Počas tohto 13. ročníka sa krv rozhodlo 
darovať 50 ľudí, z toho, žiaľ, pätnásti nevyhoveli 
prísne stráženým zdravotným kritériám, preto im 
nemohli krv odobrať. Motívy k darovaniu krvi sú 
viac - menej u všetkých dobrovoľníkov rovnaké. 
18 - ročná študentka, ale i 37 - ročná pani darovali 
krv, ako zhodne povedali,  „lebo je to  to najmenej, 
čo môžem pre iných urobiť.“  Tretiak F. Fabian si 
myslí, že „je to správne, môže to  pomôcť iným, 
neskôr možno i mne...“ alebo,  ako tvrdí 21 -  ročný
darca: „Nielenže ide o dobrý skutok, ale nevedno, 
kedy krv budem potrebovať ja sám alebo niekto z 
mojich blízkych.“
 Niektorí darovali krv po prvýkrát, no sú 
presvedčení, že určite nie poslednýkrát. Rozprá-
vali sme sa i s viacnásobnými darcami. V tomto 
ročníku sme v priestoroch gymnázia privítali aj 

vzácneho darcu, ktorý krv daroval už  po 75. - krát.
 Zaujímalo nás, ako sa darcovia pred samot-
ným odberom cítia. Tí mladší boli síce nervózni, 
no odhodlaní prekonať strach z ihiel a krvi, tí skú-
senejší to zvládali v pohode.
 Každý, kto chcel darovať krv, musel najskôr 
vyplniť dotazník o zdravotnom stave a pred samot-
ným odberom krvi sa všetci dobrovoľníci podrobili 
vyšetreniam, či je ich krv vhodná na darovanie. 
A aké podmienky museli spĺňať pred odberom? 
„Nebrala som posledný mesiac žiadne lieky, nepi-
la som alkohol,“ zverila sa  nám 18 - ročná Bea. 
37 - ročná darkyňa bola ešte  stručnejšia: „Musím 
byť zdravá a ostatné posúdi doktor.“
 Podľa slov lekára sa dobrovoľníci musia naj-
prv zaevidovať, odoberie sa  im vzorka krvi z prs-
ta, ktorá sa vyšetrí a  napokon im lekár  zmeria 
tlak, pulz a  vykoná základné vyšetrenie. Darca by 
mal mať 18 - 60 rokov, bez chronických ochorení, 
teda zdravý jedinec, nemal by užívať žiadne lieky, 
najmä na alergiu, aspoň tri týždne  byť bez anti-
biotík a pod.
 Darovať krv chodia väčšinou študenti (starší 
ako 18 rokov), ich rodičia a ľudia z Nového Mes-
ta  nad Váhom a  okolia. A aké krvné skupiny sa 
podarilo získať? Tu je  ich štatistika: A Rh pozitív 
10 - x, A Rh negatív 3-x, 0 Rh pozitív  6-x,  AB Rh 
pozitív 4-x, B Rh pozitív 10-x a B Rh neg.  2-x.-

Či februárová akcia početne prekoná novemb-
rový odber krvi, sa dozvieme vo februári po jej 
zavŕšení.

VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI NA GYMNÁZIU

TÝŽDEŇ MANŽELSTVA MÁ V MESTE PREMIÉRU
 Národný týždeň manželstva (NTM) je me-
dzinárodná kampaň, ktorá sa koná na podporu 
manželstva. Vznikla v roku 1997 v Spojenom 
kráľovstve. Slovensko sa do kampane zapojilo 
po prvýkrát v roku 2011 a záštitu nad ňou pre-
vzala p. S. Gašparovičová.
 Náplňou tohto projektu je podporiť manželstvo 
akýmkoľvek kreatívnym a originálnym spôso-
bom, súkromne alebo verejne. NTM je týždenná 
iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha 
v týždni osláv sv. Valentína,  tento rok  v dňoch
11.- 17. februára.
 Do kampane sa zapojili rôzne cirkvi, politici, 
média, mestá a obce. Organizujú sa prednášky, 
manželské poradne, koncerty či iné spoločenské

podujatia. Zľavami sa pripojili i rôzne predajne. 
 Nové Mesto nad Váhom sa k tejto akcii 
tento rok pridáva po prvýkrát, a to slávnostným 
večierkom pre manželské páry, ktorý sa uskutoční
15. februára o 18,00 h v novej spoločenskej
sále. Počas večera odznejú rôzne životné skúse-
nosti párov - účastníkov seminára Manželské 
večery, hudobné príspevky „z našej kuchyne“ 
a ocenenia prevezmú najstaršie páry v našom 
meste. Na tému Vernosť nie je slabosť, ktorá 
je ústredným motívom tohto roka, prítomných 
osloví psychológ doc. PhDr. Emil Komárik CSc. 

Záštitu nad týmto večerom prevzali primá-
tor mesta  Ing. J. Trstenský s manželkou.
   Za prípravný tím Ľ. Ďuračka, evanjelický farár
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 Ešte necelé dva  týždne do Popolcovej stredy 
13. februára prežívame fašiangové obdobie. No v 
mnohých z nás, ktorí sa boli pozrieť v spoločen-
skej sále na podujatie folklórneho súboru Ota-
va pri MsKS v závere decembra, rezonujú spo-
mienky na  jeho vystúpenie zamerané okrem tanca 
a spevu  i na vianočné zvyky našich prastarých a 
starých otcov a  materí. 
 Folklórny súbor v našom meste v tomto roku 
oslávi  24 rokov. Teda takmer štvrťstoročie pracu-
je pre  zachovanie a rozvíjanie ľudových tradícií 
a folklóru. V súčasnosti ho vedie Táňa Blaťáko-
vá. Hoci má rodinu s dvoma  malými deťmi, robí to 
s láskou, obetavo, s citom pre detail, čistotu kroja 
i tanečného prejavu. Jej zanietenosť sa  prenáša 
aj na ostatných členov súboru.
 So súborom začala spolupracovať a dnes pat-
rí pod FS Otava cimbalová muzika, taká typická 
pre západoslovenský región! Vedie ju Mgr. Mária 
Mizeráková. Prvé husle v nej hrá a súčasne
i spieva Terezka Porubská, talentované 11- roč-
né dievčatko.
 - Verím, že  im to bude ešte dlho hrať pod 
rezké nohy tanečníkov. No nebol to len tanec a 
spev, ktoré predviedli, ale aj ukážka zvykov, kto-
ré sa  viažu k obdobiu adventu a Vianoc, - svoje 
dojmy z vystúpenia  nám sprostredkováva jedna 
z jeho návštevníkov p. Alžbeta Obuchová.
 - Dievky  liali olovo, čo sa  mohlo robiť na 
Ondreja. Mládenci zase zhotovovali stolčeky, kto-
ré sa  musia  vystrúhať v čase  od  Lucie do Via-
noc, aby  sediac na  nich  v kostole jedine  počas
polnočnej  omše  mohli vidieť všetky strigy z oko-
lia.
 Nechýbali ani Lucie  oblečené v bielom. Ome-
tali husacími krídlami nielen steny  a kúty, ale aj 
nás, obecenstvo. Odznelo i niekoľko cirkevných 
piesní, práve  z hrdielka mladej primášky. Mláden-
ci zaspievali koledy.
 Oblečenie tanečníkov sa viackrát menilo. 
Tancovali v bošáckom, myjavskom, podolskom 
a východoslovenskom  kroji. Záver vystúpenia 
patril regiónu Myjava a jeho párovým tancom. Sú 
krásne, ale náročné. Početné publikum potleskom 
vyjadrovalo radosť z účinkovania našich folkloris-
tov. Vďaka za  pekný umelecký zážitok! 
 Prispela k nemu aj výstavka prác šikovných 
rúk žien z minulosti i tých dnešných. Na  obdiv boli 
stromčeky zdobené výrobkami zo slamy, uháčko-

vané z priadze, zdobené medovníčkami. Nechý-
bala paličkovaná čipka, ktorá v minulosti zdobila 
kroje a dnes  naše  byty v podobe  obrázkov či
obrúskov... Dominovali   kroje  z  Moravského 
Lieskového, Podolia, Bošáce, Kálnice, Kočoviec,
Trenčianskych Mitíc, Myjavy, Beckova a Lubi-
ny. Všetky boli starostlivo vyprané, naškrobené, 
vyžehlené..., hoci mnohé ich časti predtým odpo-
čívali zabudnuté, zažltnuté a zapadané prachom 
v starých truhliciach, na  pôsobivo zaranžovanej 
výstavke zažiarili opäť v plnej  kráse. 
 Folklórnemu súboru patrí veľká vďaka za 
jedinečný umelecký zážitok, v ktorom nám priblížil 
život našich starých rodičov.-
 Nám nezostáva nič iné len dodať, že Otava 
pôsobiaca pri novomestskom stánku kultúry má 
dvere  otvorené pre folklór zapálených muzikan-
tov, spevákov a tanečníkov. Stačí prísť do MsKS 
na jej skúšky - FS  sa stretáva vo štvrtok a piatok 
od 18,00 h a ľudová hudba v piatok  od 15,30 h.  

PRE ZACHOVANIE ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ A ZVYKOV

VALENTÍNSKE  ÚSMEVY

Kvetka prišla domov z rande a zahlási:
- Oci, mami, budem sa  vydávať!-
Fíha, a za koho že?
- Za Valentína.-
A kedy že, dcérka?
- Na sv. Valentína!-
Už?? Čo Vás  tak skoro naháňa?!
- Malý Valentín a pán farár...-

- Valentín, kde si, potvora?!-
Nenadávaj na  neho, je dobrý!
- Veď je, ja len aby  neušiel na  vohľady – nemá 
obojok!
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Čo sú spomienky? Na to, čo bolo. Na det-
stvo,  mladosť, na nemo preletený čas. Koľko je 
na nich vlastne pravdy a pravosti? Spomienky 
môžu zostať iba slová, vety a sny. Bez farby, čo
sme vnímali očami, bez chute, čo sme cítili na 
jazyku, bez dotykov, čo sme cítili pod prstami. 
Nejdú ohmatať, nejdú dokázať. Možno to ani 
nie je treba. Dôležité, že ich máme v srdci. 
 Boli časy, keď vysnenú Ameriku pre nás, 
budovateľské deti, predstavoval predovšetkým 
pásik  lahodnej  pepermintovej žuvačky.
 Pepermintová, škoricová, jahodová, s príchu-
ťou jabĺk, kmínu a najrozličnejšími inými prísada-
mi a kombináciami. Pásiky zelené, žlté, červené,
elegantné biele s decentne jemným strieborným 
pozlátkovým balením. Mať tak celý balíček piatich 
pásikov znamenalo nepredstaviteľný poklad. 
Ťažko bolo sa oň podeliť,  ešte ťažšie ho za niečo
vymeniť. Naše domáce kockaté napodobeniny, 
pripomínajúce skôr miniatúrne malé mydlá, sa 
tvarom, obalom a už vôbec nie chuťou s origi-
nálmi spoza veľkej mláky nedali ani porovnať.
Vytiahnuť pred niekým túto primitívnu náhradu 
znamenalo v danej chvíli pre majiteľa dosť veľké
poníženie. Žiadna elegancia, žiadna noblesa. A o 
tej chuti v hube ani nehovoriac.
 S takou pravou americkou sa dali robiť ho-
tové divy. Vyfukovať veľké bubliny, otáčať si ju na 
prste a natiahnuť aj pol metra pred seba tak, aby 
okolie riadne zaregistrovalo, že táto veru nie je z 
novomestskej  samoobsluhy.  Žiadna čokoláda či
cukríky nemohli nahradiť priam zmyselný pôžitok 
zo žuvania týchto neskonalých vzácností v ústach.
 Za jedincom, čo sa objavil s pásikmi žuvačiek,
sa tiahli neodbytné kŕdle  žiadostivcov a v tej chvíli 
najväčších kamarátov, škemrajúcich a sľubujúcich
dovtedy, kým ho o ne nakoniec celkom určite
neobrali. Žuvačkám sa skrátka nedalo odolať.
Kilometre za nimi  zostali všetky sladké potešenia 
počínajúc krachľovými malinovkami, zmrzlinou,
ľadovkami, zemiakovým cukrovým, tureckým me-
dom či cukrkandlom.  No skrátka - sen.
 Lenže  americký sen  aj v tejto  podobe bol pre 
väčšinu chalanov nedosiahnuteľný. Chcelo to mať
niekoho - Tam. Často som nešťastný doma našim 
vytýkal,  ako to, že  práve  my  nemáme nikoho v 
Amerike alebo aspoň v Západnom Nemecku. Nútil 
som otca, aby predsa len prebral celý rodokmeň
všetkých možných odrodilcov, zabudnutých brat-
rancov, nejaké prajné tety s malou továrňou,
alebo aspoň zastrčeným holičstvom niekde v 

New Yorku či v teple na Floride. Veď sme už z 
rodinnej tradície hrebene, nožničky a kolínsku 
mohli mať veru aj v erbe.                                                                                                
 Nič. Všetci vysedávali v Novom Meste ako 
pečky. Ani jeden dobrodruh, svetobežník, poten-
ciálny americký kapitalista so široko otvoreným 
srdcom, čo by sa bol prihlásil a dal mi aspoň
malú iskričku nádeje, že i ja raz budem postávať
na námestí s paklíkmi žuvačiek, obdivovaný, 
obletovaný závistlivcami, ktorým veľkodušne 
podľa zásluh sem tam niečo dám. Jeden strýko 
síce odišiel  na juh Slovenska do Galanty, ale 
odtiaľ mi tak mohol posielať akurát  papriku. 
Preklínal som osud  aj všetkých príbuzných 
za to, že nezatúžili po slobodnom svete plnom 
možností, milionárov, veľkých drahých áut, kde 
sa doláre a žuvačky určite povaľujú aj na ulici. 
Tak toto bol veľký problém nás, chlapcov socia-
lizmu.
 Kde nájsť nejakého zabudnutého rodinného 
emigranta, čo nevie, čo s peniazmi?! A takí 
šťastlivci sa, samozrejme, aj našli.                
 Peter Dolinský, chlapec z našej rodnej 
Hviezdoslavovej ul., musel mať veľmi dobrého 
strýka v Kanade. Balíkmi bol pravidelne zásobo-
vaný, akoby ten prajný strýko vedel, že Peter 
má aj kopu chtivých kamarátov, čo už len čaka-
jú, kedy príde ďalšia zásielka. Z Petra to spravi-
lo atraktívneho spoločníka medzi chalanmi z uli-
ce, spolužiakmi v triede i medzi dievčatami na 
námestí. Bol to chlapec s jemnou dievčenskou,
vždy usmievavou tvárou, čo svoju žuvačkovú
výsadu nikdy  koristnícky nezneužíval. Dôležitosť
majiteľa pokladu sa mu núkala, ale on to 
pokušenie s ľahkosťou a šarmom, pre ktorý ho 
mali všetci radi, bez námahy  zvládol.                                                                                         
 Takýchto prajných dobrodincov, samozrejme, 
nebolo veľa. Ale tomu sa nie je ani čo čudovať.
Veď vzácne je vždy to, čoho sa nám nedostáva. 
A preto keď sa taký obyčajný chlapec dostal k 
pásiku pravej americkej pepermintovej, často  ho 
aj dva - tri dni nosil pri sebe. Pričuchával, vychut-
nával vôňu, obzeral lákavý obal a robil si chuť.
Nakoniec keď už celkom nevydržal, lahodne ho 
vložil do úst. To bola Amerika!                            
 Keď sa tak nad tým zamyslím, všetko to na-
oko zlé, bolo na niečo aj dobré. My, chalani, sme 
žili svoj americký sen. Boli sme skromní, tešili sa 
z mála a tomu snu voňavých žuvačiek sme aj 
oduševnene a slepo verili. Dnes sú žuvačky na 
každom pulte. Amerika, kde sa pozriete, o milio-
nároch  už ani nehovoriac.... Len tá vôňa, tá chuť,
tá radosť…. Tá viera. Ten sen. No, neviem...

Milan Hurtík

AMERICKÝ SEN
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 Vždy pozitívne naladený, energický spisova-
teľ Pavel „Hirax“ Baričák (41) zavítal v decem-
bri  do nášho mesta. Undergroundový hudobník 
a fotograf predstavil svoju básnickú tvorbu v Klu-
be za rampami. Miluje cestovanie a najbližšie sa 
chystá do Južnej Ameriky. Založil knižné vydava-
teľstvo HladoHlas, v ktorom doteraz vyšlo viac 
ako desať jeho kníh. 
 Pri stretnutí s Pavlom „Hiraxom“ Baričákom
máte pocit, akoby vás ovalila vlna pozitívnej ener-
gie. Namiesto podania ruky vás objíme. Jeho kni-
hy sú zrkadlom spoločnosti. Rozpráva o živote, o 
tom, ako veci skutočne fungujú bez prikrášľovania
a na rovinu. Inšpiráciu berie z každodenných situ-
ácií. Počúva, vníma ľudí a ich reakcie. Preto sa 
nedivte, ak sa v jeho knihách nájdete. 

Baričák v Klube za rampami
 V deň svätého Mikuláša dostali novomestskí 
fanúšikovia Pavla „Hiraxa“ Baričáka ako netradič-
ný darček. Kníhkupectvo CodaArt sprostredkova-
lo čítačku v priestore Klubu za rampami. Hneď na 
úvod spisovateľ povedal: „Na čítačkách nečítam
prózu, lebo ju čítať neviem.“ Napriek tomu sa 
postavil na pódium a stojačky rečnil celý večer. 
Prestávky medzi rozprávaním úvah, zážitkov 
a postrehov vypĺňal hrou na gitaru. Na čítanie
najnovšej zbierky poézie Bytie a stony si vybral 
z publika mladú dámu, ktorá recitovala jeho bás-
ne. Čitateľom často pripomínal, že si majú vážiť
samých seba a prijať sa takí, akí sú. Ako hovorí, 
vníma, pozoruje svet a prenáša ho do viet s úmys-
lom pomôcť.

Ako vznikla prezývka Hirax
 Publiku priznal, že potrebu písať dostal po 
tom, ako sa dozvedel, že priateľka ho rok pod-

vádzala. Ďalším impulzom bola chuť odovzdať
svoje myšlienky ostatným. V príbehoch, z ktorých 
sa niekedy tvorí husia koža, chce ukázať ľuďom
realitu. Citlivý čitateľ nájde medzi riadkami zrkadlo 
sveta, ktoré nám Baričák nastavuje. Dnes je auto-
rom viac ako desiatich kníh. Známy je jeho debut  
Raz aj v pekle vyjde slnko. Novinkami na knižnom 
trhu sú Šlabikár šťastia a titul 666 anjelov.
 Iste sa mnohí pýtate, čo znamená prezývka 
Hirax v strede autorovho mena. „Vymyslel som 
si prezývku Hirax, čo je názov jednej americkej 
hardrockovej kapely. Postupne ma takto zača-
li volať ľudia z hudobnej brandže a prezývka mi 
prischla,“ dodáva na záver Baričák.

Rocker, ktorý povymetal pódiá
a doteraz na nich skáče

 Ako nám v rozhovore povedal, vo svojom voľ-
nom čase sa stará o rodinu, hráva sa s dcérkou, 
chodí plávať, saunuje sa, hrá futbal, s kamarátmi 
zájde na pivo a hrá v kapele. Teda okrem prívlast-
kov spisovateľ, básnik, bloger prináleží Baričákovi
aj označenie muzikant. Založil tri kapely – Nothing, 
Lunatics Gods a rockovú skupinu Editor. Na „nečí-
tačke“ o sebe povedal, že je rocker, ktorý povyme-
tal pódiá a doteraz na nich skáče.
 Hirax veľmi otvorene hovorí o svojich spo-
mienkach na detstvo. A nielen o tých pekných. 
Narodil sa v Ostrave. Neskôr sa presťahovali na 
Slovensko - bez otca. Ako píše na svojom blogu, 
až po niekoľkých rokoch mu dokázal odpustiť
všetky alkoholové výstupy a bitky spáchané na 
mame: „...Ja som si vtedy prial, aby moje vlhké 
oči vysvetlili všetkým ľuďom sveta, že kým sa dá, 
nech sa pokúsia pochopiť a prijať každú jednu roz-
hnevanú ľudskú bytosť a snažiť sa dať vo svojom 
okolí všetko na poriadok, kým dotyční ešte žijú...“
 Jeho knihy sú miestami plné vulgárnych, no 
autentických rozhovorov bežných ľudí. V jednom 
rozhovore označil svoje diela ako postrach pre kri-
tikov. Nepovažuje ich za umenie. No ako hovorí, 
je v nich uložený odkaz pre ľudí: „Posolstvom 
mojich kníh je, aby sa ľudia vrátili k sebe a  príro-
de. Aby sa zase stali šťastnými a naplnenými. Ja 
s tým nespravím nič, moje knihy sú len impulzom 
a tichým radcom,“ hovorí spisovateľ z Martina a 
pokračuje: „Verím v lásku ako v najväčšie dobro, 
ktoré je okolo nás. Ľudia sú anjeli občas meniaci 
sa na drakov.“

Henrieta Mihalková

ĽUDIA SÚ ANJELI OBČAS SA MENIACI NA DRAKOV
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92 rokov
 Dušan Kotúč

90 rokov
Mária Čmaradová  

85 rokov
Mária Kopčanová

80 rokov
Milan Apa  

Jaroslava Baranovičová  
Anna Bušniaková  

Miroslava Ivičicová  
Marta Juríková  

Valéria Kašajová  
MUDr. Milan Mikláš  

Mária Oppenbergerová  
75 rokov

Jozefa Jurechová  
Ing. Ján Kobelovský  

Jozef Kováč
Agneša Kozáková  

Horst Friedrich Otto Lange 
Emília Lehotská  

Ján Macák  
Mária Masárová  

Oľga Mičová  
Mária Mikulincová  
Jozefa Mrákavová  
Ing. Milan Petkanič
Edita Podperová  

Ján Repka  
Ján Sedmák  

Jozef Steinecker  
Ivan Výboch  

70 rokov
Eleonóra Skrúcaná  

Jaroslav Stano  

Daniela Brezováková  
Anna Mikušincová  

Jozef Kollár  
Ján Remiáš  

Rudolf Kováč
Mária Behulová  
Rudolf Masár  

Jozef Wild  
Lýdia Bušová  

Anna Barteková

Slavomír Kubán a Zuzana Švejdová
Mgr. Vladimír Sumbal a Ing. Daniela Sedláková

David Šicko
Martin Muraňský

Anita Gajdošechová
Ema Pavlovičová

BLAHOŽELÁME Vo februári oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobčania:

UVÍTANIA A KRSTY V DECEMBRI

Ján Chaben († 13. 11.)  (1947)  
Angela Arbetová            (1927)
Dušan Baník                 (1943)
Florián Chaláni              (1930)
Soňa Cverenkárová       (1944)
Marta Čalkovská            (1942)

Helena Čambálová        (1926)
Vladimír Držík                (1942)
Rudolf Jurík                   (1939)
Anna Klbečková             (1938)
Magdaléna Kurnická      (1923)
Rudolf Kuvíček              (1948)

Jaroslav Maceka            (1944)
Vlasta Macháčová         (1952)
Ivan Marták                   (1931)
Anna Remiášová           (1926)
Viera Tribulíková            (1947)
Šimon Ukropec              (1931)

SOBÁŠE V DECEMBRI

Neplačte, že som odišiel, len pokoj mi prajte 
a v srdci večnú spomienku si na mňa zachovajte.

Ďakujeme všetkým priateľom, známym a susedom, ktorí 9. novembra 2012 
odprevadili na poslednej  ceste nášho drahého

Jozefa ŠULGANA.
Ďakujeme za prejavy  sústrasti a kvetinové dary.

Manželka, deti, vnuci a pravnučky

Ďakujeme  všetkým susedom a známym,
 ktorí sa prišli 12. decembra rozlúčiť s našou drahou

Angelou ARBETOVOU.
Ďakujeme za  prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým príbuzným,  priateľom, susedom a známym,
ktorí sa  prišli 15. januára rozlúčiť s našou drahou
Jaroslavou JAŠKOVOU, rod. Moravčíkovou.
Ďakujeme za  prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste  sa  snažili zmierniť náš  veľký žiaľ.

Osobitné poďakovanie patrí sestričkám de Notre Dame za ich duchovnú útechu 
a obetavú starostlivosť pri lôžku chorej.

Smútiaci manžel a ostatná rodina

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA

ÚMRTIA V DECEMBRI
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 *11. decembra oznámili na MsP, že na Ul. 
Trenčianskej došlo k odtrhnutiu dvoch skriniek s 
hasiacimi prístrojmi. Hliadka MsP na kope palivo-
vého dreva v snehu  objavila skrinku s hasiacim 
prístrojom  a jeden samostatný hasiaci prístroj. 
Páchateľa zistila na mieste, išlo o 22 -  ročného  
D. F. z Nového Mesta nad Váhom. Novomešťan 
sa ku skutku priznal.  
 *30. decembra o 14,20 h bolo na Palkovičovej 
ul. elektronicky oznámené  narušenie Materskej 
školy na Dibrovovej ul. Hliadka na mieste zistila 
rozbitie sklenej výplne. V ten istý deň o 17,20 h 
MsP opäť elektronicky prijala narušenie škôlky 
na Hviezdoslavovej ul., kde hliadka zistila otvo-
rené okná. Ďalší elektronický oznam na MsP 
ohlásil o 18.25 h narušenie Špeciálnej základnej 
školy (ŠZŠ) v Novom Meste nad Váhom. Hliad-
ka  MsP na mieste zistila rozbité sklené výplne 
okien. V blízkosti miesta činu sa pohyboval Ch. 
S. z nášho mesta,  ktorý sa priznal k vlámaniu do 
ŠZŠ. Z nej pochádzal i počítač, ktorý sa u neho  
našiel. Novomešťan priznal i ďalšie dve nezvané 
„návštevy“ materských škôlok.  
 *Počas silvestrovskej noci mestská polícia 
nezaznamenala vážnejšie porušenia zákona. V 
Novom roku zistila poškodenie sklených výplní 

a krádeže tovaru v predajniach v Anna pasáži.  
Násilné vniknutia do obchodných prevádzok 
páchateľ vykonal pravdepodobne počas osláv 
vítania Nového roka.

 Mestská polícia občanom v roku 2013 želá, 
aby sa v meste cítili bezpečne, k tomu pridáva 
prianie zdravia, šťastia, pracovných a osobných 
úspechov. 
                mjr. Ing. Marián Ovšák, náčelník MsP

SPADOL POD VLAK
 V utorok 15. januára po 11,00 h skončil pod  
kolesami vlaku 46 - ročný Peter zo Starej Turej. 
S ťažkými zraneniami ho previezli do trenčianskej  
nemocnice.
 Na tragickej nehode sa zrejme podpísal alko-
hol, keď podgurážený muž fajčiaci na druhom 
nástupišti sa nerozvážne  postavil na  okraj peró-
nu, dostal balans a spadol do koľajiska práve pod  
prichádzajúci vlak. Rýchlik mu amputoval ľavú 
nohu nad členkom a spôsobil ďalšie ťažké zrane-
nia.
 Z koľajiska ho vytiahli duchaplný  mladý muž 
z rýchlika a výpravca a poskytli mu prvú pomoc.   
                                                                       -ea-

Čas  plynie, ale  spomienky zostávajú...
2. januára sme  si pripomenuli rok od  úmrtia našej drahej 

mamičky, babičky a prababičky
Anny LOBÍKOVEJ, rod. Ondrašovičovej.

Kto ste  ju poznali, venujte  jej spolu s nami tichú spomienku.
Spomínajú dcéra Elenka s manželom a zať Ľuboško

 5. januára sme si pripomenuli druhé výročie úmrtia nášho drahého 
manžela, otca, dedka a pradedka

Viliama HAMARU. 
 Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

Smútiaca rodina

9. februára uplynie päť rokov od úmrtia našej drahej manželky, mamy a babičky
Emílie ŠUSTEKOVEJ. 

S úctou a láskou na ňu spomínajú manžel a ostatná rodina

S P O M Í N A M E

NA LINKE MESTSKÁ POLÍCIA
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HOKEJ S CHARITATÍVNYM ROZMEROM
 AHL vstúpila 8. decembra 2012 
do odvetnej časti sezóny 2012/2013. 
Oproti  predchádzajúcej sezóne sa v 
aktuálnom IV. ročníku výrazne zme-
nil systém hry, keď z pôvodných 3 - x 
20 minút hrubého času sme prešli na 
3 - x 15 min. čistého času. Odskúšali 
sme  si ho počas prípravných zápa-
sov, oproti predchádzajúcemu sys-
tému je hokejovejší. Hlavná zmena 
je v tom, že predtým sa zakáza-
né uvoľnenia nepískali, teraz sa pískajú ako v 
každom profesionálnom zápase. Ide o výraznú 
zmenu v ponímaní hry, ktorou sa liga posúva 
kvalitatívne nahor. Zmeny  nastali aj u mužstiev. 
Zo súťaže sa pre nízky počet hráčov odhlásila 
Arizona zo Starej Turej, na jej miesto nastúpil 
nováčik súťaže  Gold Herold z Trenčína.
 Súťaž sa zavŕši v polovici marca. Hrá sa sys-
témom každý s každým, teda základná časť má 
14 kôl. Po nej najlepšie štyri mužstvá postúpia do 
play off, kde hrá 1. so 4., 2. s 3. na dva víťazné
zápasy. Víťazi postúpia do finále a porazení do 
boja o 3. miesto. Mužstvá na 5. - 8. mieste hrajú 
rovnakým systémom o konečné umiestnenie. 
Víťaz získa putovný pohár, prvé tri mančafty

dostanú medaily. Okrem toho každé mužstvo zo 
súťaže dostane pohár za celkové umiestnenie, 
aby malo pamiatku na odohranú sezónu. 
 Nedá mi nespomenúť i charitatívny rozmer 
nášho hokeja, keď sme na konci novembra 
uskutočnili finančnú zbierku na liečbu chorého 
chlapca a fanúšika hokeja Samka Sládeka. V 
jednom ligovom kole sa do nej zapojili všetky 
mužstvá z našej ligy. Na našu radosť sa podarilo 
vyzbierať, a  prispieť  tak chlapcovi na jeho liečbu
čiastkou 605 eur, ktorú sme na záver odovzdali 
Samkovej mamine. Aj týmto spôsobom by som 
chcel všetkým hráčom a fanúšikom, ktorí prispeli, 
poďakovať za pekné gesto a zároveň v mene 
AHL zaželať  Samkovi a jeho rodine veľa šťastia a 
zdravia.               Ing. Peter Helík, tajomník AHL

    Dievčatá Basket-
balového klubu (BK)
z nášho mesta víťaz-
stvami úspešne 
ukončili kalendárny 
rok 2012. Najskôr 8. 
12. v telocvični ZŠ 
privítali družstvo z 
Piešťan, s ktorým odo-
hrali dve priateľské
stretnutia. V oboch 

si viedli úspešne, keď vyhrali 50:20 a 46:28. 
 V sobotu 15. 12. dostali pozvanie na Mikuláš-
sky turnaj v Starej Turej  s avizovanou účasťou
štyroch družstiev. V poslednej chvíli sa pre ocho-
renie hráčok ospravedlnilo družstvo Banskej 
Bystrice. Tréneri zostávajúcich troch družstiev sa 
dohodli, že dopoludnia odohrajú jeden turnaj (štvr-
tiny 4 x 6 min.) a popoludní ďalší (štvrtiny 4 x 4 
min.) systémom každý s každým.
 V prvom stretnutí sme sa stretli s domácim 
družstvom BK Stará Turá a vyhrali nad  ním 55:33.

Stretnutie s BKM Nitra nám opäť prinieslo víťaz-
stvo 46:23. Popoludní si dievčatá pri rovnakom sú-
perovi z mesta spod Zobora dali výsledkovo opäť
„repete“ s bilanciou 35:20. 
 Najzaujímavejšie bolo záverečné stretnutie 
s BK Stará Turá, ktoré po dramatickom priebehu 
naše dievčatá napokon dotiahli do víťazného kon-
ca  28:14. Po dvoch turnajoch bez prehry sa stali 
víťazom celého podujatia. Domáci usporiadatelia 
na záver družstvá ocenili, odmenu získala i naša 
hráčka Simona Surmanová ako najmladšia účast-
níčka turnaja. 
 Turnaj padol nášmu družstvu vhod, keďže
počas dlhých prázdnin nemalo možnosť odo-
hrať žiadne stretnutia. Dievčatá absolvovali šesť
tréningov, keďže 12. 1. čakali na nich doma dve 
majstrovské stretnutia so Starou Turou a 26. 1. 
priateľské stretnutia s Trnavou. 9. 2. odohrajú na 
domácej  pôde v telocvični III. ZŠ o 10,00 a 12,00 h
majstrovské stretnutia so Šamorínom. Bude-
me radi, keď prídete našich Čiernych panterov 
povzbudiť!  Milan Šustík, tréner

BASKETBALISTKY NA VÍŤAZNEJ VLNE
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NAPOKON HELLA ZAŽIARILA NA STUPNI VÍŤAZOV
 Prvá januárová sobota priviedla do športovej 
haly množstvo nadšencov športu, predovšetkým 
fanúšikov futsalu a jeho jednotlivých mužstiev. 
5. januára sa na jej palubovke uskutočnil II. 
ročník futsalového turnaja firiem  Novomestského 
okresu. Napriek veľkej rivalite kolektívov  v hale 
vládla priateľská atmosféra, keďže proti sebe sa 
v tímoch postavili priatelia z osobného aj profesi-
onálneho života. 
 Druhý ročník turnaja ponúkol mimoriadne 
kvalitné družstvá a náročné a napínavé  zápasy. 
V základných skupinách sa ukázali dva celky, 
ktoré sa stali víťazmi svojich skupín a zároveň
aj favoritmi turnaja. Skupinu A jednoznačne 
vyhrala spoločnosť HELLA. Na 2. mieste skončil
minuloročný obhajca SILGAN a z 3. miesta 
si postup do štvrťfinále zabezpečil FREUDEN-
BERG, keď v existenčnom zápase porazil ETNU 
vysoko 8:0. Skupina B bola veľmi vyrovnaná, i 
keď jednoznačným víťazom sa napokon stalo 
mužstvo OVB. 
 O ostatné postupové miesta sa zviedol urput-
ný boj. Rozhodovalo sa až v poslednom zápase, 
v ktorom EMERSON, ak chcel postúpiť, musel 
zvíťaziť minimálne o dva góly nad tímom TRW. 
Napriek nepriaznivému vývoju firma so sídlom 
na Piešťanskej  ulici v závere dokázala víťazstvo
strhnúť na svoju stranu a postúpiť. Z tretej priečky
postúpil minuloročný finalista - UMC.
 Do semifinále teda priamo postúpili spoloč-
nosti HELLA a OVB. V prvom štvrťfinále na 
seba narazili minuloroční finalisti SILGAN a 
UMC. Tentokrát ťahalo za kratší koniec družstvo 
SILGAN-u, keď podľahlo tímu UMC 2:6. 
V druhom štvrťfinále sa stretli FREUDENBERG 
a EMERSON. Mierne navrch mal počas celého 

zápasu EMERSON a nakoniec po výsledku 2:5 
postúpil do semifinále. Tam už nedočkavo na 
svojho súpera čakalo družstvo OVB. V ťažkom
zápase dokázalo jediným gólom Braňa Gaža 
zvíťaziť nad tímom UMC 1:0. V druhom semi-
finálovom zápase sa pokračovalo v kvalitnom a 
vyrovnanom stretnutí. Silné družstvo HELLY si 
nakoniec poradilo s tímom EMERSON-u o gól a 
celkovým výsledkom 3:2 ho posunulo do bojov 
„len“ o 3. miesto. Tam si EMERSON napravil 
chuť, zdolal tím UMC 5:2 a získal trofej za celkové 
3. miesto v turnaji. 
 V očakávanom finále sa stretli dva 
najsilnejšie celky celého turnaja, tímy OVB a 
HELLA. Oba obsadené skvelými hráčmi si to roz-
dali vo veľmi tvrdom a nekompromisnom súboji. 
Ani kúsok palubovky si nedarovali zadarmo. 
Vedenia sa ujalo družstvo HELLY, no tím OVB 
hnaný najpočetnejšou diváckou kulisou dokázal 
vyrovnať a dotiahnuť zápas až do penaltového 
rozstrelu. V ňom mali pevnejšie nervy hráči
HELLY a po fantastickom finále získali titul maj-
stra novomestských firiem vo futsale pre rok 
2013. Gratulujeme! 
 Základnou myšlienkou turnaja bol rozvoj fut-
salu v našom regióne. Minuloročný výťažok šiel 
na podporu juniorského družstva ETNA SK, ktoré 
sa stalo vicemajstrom SR v kategórii do 19 rokov. 
V súčasnosti družstvo pokračuje už v mužskej 
kategórii a je aj aktuálnym víťazom tradičného
Vianočného turnaja v Novom Meste nad Váhom 
a  priebežným lídrom v Myjavskej halovej lige.
 Za podporu novomestského futsalu patrí 
poďakovanie všetkým zúčastneným firmám. 
                                      Pavol Guriš
Na foto najlepšie družstvá turnaja: Hella a OVB
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Športová hala o 15,00 a 17,00 h:
Sobota 9. februára

VK Nové Mesto nad Váhom - VKP Bratislava
Sobota 23. februára

VK Nové Mesto nad Váhom - COP Trenčín
Športová hala o 11,00 a 13,00 h:

Sobota 2. februára
VK juniorky - Slávia UK
Sobota 16. februára
VK juniorky - Púchov

Sobota 23. februára
VK juniorky -  Doprastav
IV. ZŠ o 10,00 a 14,00 h

Nedeľa 10. februára
VK kadetky - Trenčín
Nedeľa 17. februára
VK kadetky - Trnava

IV. ZŠ o 10,00 a 14,00 h
Sobota  2. februára

VK žiačky - Nové Zámky
Sobota 16. februára

VK žiačky - Levice

 Nové Mesto nad Váhom sa v závere ro-
ka stalo dejiskom 3. kola Euroligy Muay Thai.  
Zúčastnilo sa ho  vyše sto bojovníkov zo SR, ČR 
a Srbska. Cerberos Gym (CG) zastupovalo 12 
borcov, ktorí vybojovali úžasný výsledok: deväť 
výhier, jednu remízu a dve prehry. 
 V prvom zápase za domáci CG sa predstavil 
veľký talent ženského thaiboxu  - Stela Čechvalová, 
ktorá nastúpila proti Júlii Sommersethovej zo SAI 
Clubu Martin. Stela mala hneď od úvodu prevahu 
a svoju súperku neustále tlačila, čím si na svoje 
konto pripísala ďalšiu výhru, tentokrát na body. 
Výhrou RSC v  1.  kole sa skončil súboj pre nášho 
Dušana Jambora, ktorý nedal šancu Marekovi 
Očenášovi z Fire Gymu Banská Bystrica. Filip 
Vavrinčík si zmeral sily s fighterom Mariánom 
Trebulom zo zvolenského Power Gymu. Filip bol 
celé tri kolá aktívnejší a bodoval nielen boxer-
skými technikami, ale aj kolenami, čím si zaistil 
výhru na body. Ďalší zápas, ktorý sa v 3. kole 
skončil RSC, opäť v prospech nášho borca, bol 
súboj Lukáša Trgiňu s Martinom Valachom z 
Power Gymu Zvolen. Lukášovi sa podarilo dať 
Zvolenčana v každom kole do počítania. Veľmi 
podobný priebeh mal súboj Tomáša Jansa s 
Milošom Marákom z Elite Gymu Trenčín, ktorý sa 
skončil taktiež výhrou RSC v prospech CG, ale 
už v druhom kole. Janko Čajka (na foto vpravo), 
ktorý je známy tým, že nikdy neustupuje, ale svo-
jich súperov stále tlačí, opäť nezaváhal a po troch 
kolách porazil na body fightera z bratislavského 
Hanuman Gymu. Ďalšieho Bratislavčana z toho 
istého klubu porazil na body Lukáš Gono, ktorého 
od výhry neodradila ani výšková prevaha súpera. 
Lukáš to nemal proti o hlavu vyššiemu súperovi 
ľahké, ale jeho odhodlanie a neustály tlak na 

súpera sa vyplatili. Víťazne sa skončili aj zápasy 
Rada Petkova a Viktora Bajana, ktorí obaja 
nastúpili proti thaiboxerom z Púchova a po troch 
kolách mali nabodované viacej. Spravodlivou 
remízou sa skončil zápas Jána Malinu, ktorý mal 
súpera z Goral Gymu zo Spišskej Starej Vsi. 
Janko dostal prvé kolo zabrať, ale nezľakol sa 
a ukázal, že pre súpera je rovnocennou partiou. 
René Kopunec, bohužiaľ, tentokrát prehral svoj 
súboj s oveľa skúsenejším Milanom Ďuricom z 
Ares Gymu Žilina, ale v troch kolách dokázal 
ustáť neskutočné údery Žilinčana, za čo si vyslúžil 
aj zaslúžený potlesk divákov.  Prehrou RSC 
sa skončil zápas Kristiána Barteka, ktorý vo 
svojich 15 rokoch nastúpil do svojho prvého zá-
pasu. Kristián začal vcelku dobre, no zradila ho 
„kondička“,  k čomu sa pridalo aj troška trémy. 
Rozhodne  však ukázal, že do ringu patrí. 
 Na záver naše  poďakovanie v mene  Cerberos 
Gymu adresujeme nielen našim bojovníkom za 
vynikajúce výsledky, ale aj našim fanúšikom,  
ktorí nás aj teraz prišli do športovej haly podporiť.
                                    Mgr. Veronika Fraňová

CERBEROS GYM DOMA S BILANCIOU 9 VÝHIER

V O L E J B A L
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Ťažko povedať, z čoho mali malí futbalisti 
väčšiu radosť - či zo svojho prvého medzinárod-
ného turnaja v závere vlaňajška, alebo z toho, že 
medzi nich na  tréning prišli Mikuláš a čert, pričom
rohatý zostal bez roboty. Naopak, plné ruky  práce 
mal športovo naladený Mikuláš, ktorý dvanástke 
škôlkárov po tom, čo každý jeden s úspechom 
vyskúšal  nové lopty v triafaní do bránky, rozdal 
sladké balíčky. Na  sto percent  odpoveď nepozná 
ani tréner futbalovej predprípravky Igor Gúčik,
inak tréner starších žiakov AFC.
 - Nie je to ani podstatné. Dôležité je, že 
päť - šesťroční škôlkári ročníka narodenia 2007 
chcú športovať, že nesedia pri televízoroch a 
počítačoch a dvakrát do týždňa prichádzajú do 
telocvične CVČ na futbalové tréningy.-
 Futbalová predprípravka vznikla vlani v sep-
tembri a zastrešuje ju centrum voľného času. Malí 
futbalisti, „veľkáči“ z materských škôlok, vďaka ro-
dičom a ich podpore majú ozajstné futbalové dresy 
s krstnými menami chlapcov a číslami na chrbtoch. 
 Do  novembra z ústretovosti mesta trénovali na 
umelej tráve, v zimnom období v telocvični CVČ.
 - Tréningy  prispôsobujeme veku detí, ide  skôr 
o hravú formu,  zábavu, ktorou si však upevňujú
kondíciu, získavajú obratnosť, koordináciu, po-
hybovú zručnosť i v práci s loptou... Keď dostal 
AFC pozvánku  na  medzinárodný futbalový turnaj 
do Uherského Brodu,  dlho sme  nerozmýšľali a 
ponuku prijali. Nadšenie prejavili i chlapci, tešili sa 
na ozajstné zápasy. 
 Do neďalekého zahraničia sme išli na štyroch 
- piatich autách, i týmto spôsobom rodičia spon-
zorovali našu účasť na turnaji. Boli sme jediným 
slovenským zástupcom medzi celkovo ôsmimi 
mužstvami. A zároveň vekovo najmladším tí-
mom. Kým ostatné mužstvá tvorili ročníky 2006, 
Nové Mesto nad Váhom bolo o rok mladšie. Z 
tohto pohľadu, hoci sa oficiálne nevyhlasovalo 
konečné poradie účastníkov, naše šieste  miesto 
s  bilanciou po jednej remíze z úvodného zápasu 
a výhre v poslednom zápase a ostatných prehier 
možno pokladať za dobrý výsledok. Bolo dojímavé 
sledovať, ako sa decká tešili, hoci sa našlo zopár 
takých, ktorí v kabíne  vyronili nejakú tú slzu kvôli 
tomu, že sme nevyhrali. Veľkou odmenou pre  nich 
bol potlesk, ktorý malým futbalistom za ich chuť
a zanietenie hrať venovalo početné publikum v 
hľadisku.

 S chuťou vyhrať sa nemohli dočkať 22. de-
cembra, kedy sa mal konať ďalší futbalový tur-
naj predprípravkárov v Púchove. Z technických 
dôvodov sa nakoniec presunul na neskorší termín. 
V marci by sme mali ísť opäť na Moravu.-
 Podľa slov I. Gúčika zanietenosť Uherského 
Brodu je obdivuhodná. V našom družobnom mes-
te sa futbalu detí venujú od  štyroch rokov. 
 - Organizácia decembrového turnaja bola na 
vysokej úrovni, hralo sa na dvoch ihriskách jeden-
krát po 12 minút. Turnaj mal švih, žiadne veľké
prestoje.-
 Na ďalší turnaj malí futbalisti svedomito tré-
nujú. Hoci nie  sú ešte  schopní pochopiť pravidlá 
hry a na  ukážky z nej by  potrebovali  ihrisko s 
väčšími bránkami, ich zápal pre futbal je veľký.
Niektorí z nich sa chcú podobať svojim otcom, 
ktorí sa tomuto športu venujú. Iste, nie každý 
pri tejto kolektívnej hre zotrvá a nie z každého 
bude ďalší Škrteľ,  Ronaldo či Messi, ale nápad 
pestovať odmala u detí záujem o šport možno len 
chváliť. Chvályhodné by  tiež bolo, keby sa našli 
dobrodinci ochotní materiálne podporiť malých 
futbalistov, čo by prinieslo ďalšie napredovanie 
mužstva, ktoré je otvorené i pre nových 5 – 6 - 
ročných záujemcov o futbal tak medzi chlapcami, 
ako i dievčatami. Predprípravkári trénujú v ponde-
lok a štvrtok od 15,00 do 16,30 h v telocvični CVČ.

MALÍ VEĽKÍ FUTBALISTI

2. februára o 10,00 h     AFC - Lednické Rovne
9. februára o 11,00 h     AFC - Šúrovce
16. februára o 12,00 h   AFC - Kolárovo
20. februára o 17,00 h   AFC - AS Trenčín 19
24. februára o 11,00 h   AFC - Slovácko juniori

KEDY NA FUTBAL



 Po básni v prednese M. Fojtíčkovej (1) s 
príhovorom k 20. výročiu vzniku SR  vystúpil primá-
tor  mesta Ing. J. Trstenský (2), pripojili sa  k nemu 
poslanci NR SR Ing. J. Baška a Bc. D. Bublavý (3
a 4). Po vystúpení MKO (5) pozvala moderátorka 
podujatia PhDr. E. Berková (6) na  pódium richtárku 
novomestskej  pobočky Klubu podjavorinských rodá-
kov (KPR)  Ing. V. Vienerovú (7) a k odovzdávaniu 

ocenení prizvala primá- tora mesta Ing. J. Trs-
tenského a preds. OZ Javor Ing. J. Hargaša.

Ďakovný list udelili Mgr. Ľ. Šupákovej (8) zo 
Bziniec  pod  Javorinou. 
 Titul Kvalitný pro- dukt Podjavoriny získala 
v oblasti hospodárskeho rozvoja  kraja fa PROXY 
spol. s r.o. Nové Mesto nad Váhom,  prevzal ho 
riaditeľ a konateľ spoloč- nosti Ing. P. Gregorovič,

CSc. (9).
   Za  kolek-
ciu prívlast-
kových vín 
z vlastnej 
produkcie 
ocenili PD
Čachtice.
Titul odov-
zdali do 
rúk  pred-
sedu PD
Ing. J. Be-
láka (10).

 Osobnostiam oceneným titulmi Významná osobnosť Podjavoriny  sa  venujeme na inom 
mieste (str. 4 -  5). Foto: Vladislav Mádr, Mgr J. Šišovský (9,10)

JAVORINA, JAVORINA ... FOTOOBJEKTÍVOM
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Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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SPRÁVNA ODPOVEĎ
Archívna  snímka múzea zachytáva domčeky, ktoré v 1. polovici  80. rokov 

20. storočia zbúrali. V  ich blízkosti vyrástla Stavoindustria,
neskôr nazvaná Pesca na  Odborárskej  ul.


