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NOVÝ ROK S JEDNÝM D OM NAVIAC
Želajme si v no-

vom roku dobrých 
udí vždy po boku. 

Zdravia, lásky plný 
dom a spokojný ži-
vot v om.



NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY

3. decembra 6. schôdzka 
mestskej  rady (MsR)

Nakladanie s majetkom mesta

návrhom Dodatku . 4 k VZN 
mesta . 7/2012 O ur ení výšky  nan ných  
prostriedkov ur ených na prevádzku a mzdy na 
žiaka ZUŠ, posluchá a jazykovej školy, die a 
MŠ a die a školského zariadenia a o ur ení výš-
ky mesa ných príspevkov žiakov a zákonných 
zástupcov detí a žiakov na iasto nú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach. 

Dodatku .4 
k VZN mesta . 5/2011 o miestnych daniach

 návrh Dodatku 
. 5  k  VZN mesta .1/2006 O miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpa-
dy. 

návrh 
Dodatku . 3  k VZN mesta  .1/2011 O poskyto-
vaní sociálnych služieb, spôsobe ur enia a výšky 
úhrady za sociálne služby na území mesta

návrh Programového 
rozpo tu mesta na roky 2016 - 2018

Správy z následných 
 nan ných kontrol

návrh Plánu innosti hlavného kontrolóra 
mesta na  rok 2016

 rôzn
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JAVORINA V PREDJUBILEJNOM RO NÍKU

Významná osobnos  Podjavoriny

Kvalitný produkt 
Podjavoriny

richtárka novomestskej pobo ky KPR 
v Novom Meste nad Váhom Ing. V. Vienerová

Vážení itatelia,
 do nového roka Vám prajeme len  to naj-
lepšie. Spokojnos , š astie, pohodu. A ve a  
príjemných chví  s naším - Vaším spolo ní-
kom - Novomestským spravodajcom.

Vydavate , redak ná rada a redakcia

OSOBNOSTI NOVÉHO ROKA

Jozef Samborský, Margita Kurpelová, Anna 
Goliášová - Drobná, Katarína Kušnírová, udovít 
Šimek, Ferdinand  Krafta, Vierka Markovi ová, 
Tibor Vichta, František Augustín O ovský, Ján 
Ondrejovi , Mária Lacková, Anton Dubec, Samuel 
Jurkovi , Ján Trnovský,  udmila Podjavorinská,  

Ladislav Hluchý, Karol Halák, Peter Lacko,  
František Draškovi , Rudolf Mikyška, Juraj 
Koutný, Fedor Cádra, Gregor Chromkovi , 
Ján Polá ek, Michal Gálik, Pavel Žigo, Ivan 
Vychlopen, Jozef erná ek, Martin Mikuš, Ján 
Hložka, Róbert Hrebenár, Štefan Si aj, Vladimír 
Slávik, Ján Štefan Bálent, Viera Markovi ová, 
Ferdinand Pavlík,  Ján Drgonec, Mária Poriezová, 
Milan Kraus, Miroslav urža, Alexander Pockody, 
Štefan Pavlík, Viera Benešová, Ivan Hrušovský,  
Eva Berková, Juraj Szantó, Koloman Slimák,  
Božena Podolanová, Božena Chorvátová - 
Royová, Ján Bernovský, Mária Fábryová, Karol 
Bohdan Borsuk, Ivan Hrušovský, Rudolf Koštial,  
Jarmila  Hrúzová – Markovi ová,  O ga Šoltésová, 
Ernest Nagel, Vladimír Pavlík,  Emília Rothová - 
Chudovská, Vladimír ernušák, Jozef Bžoch, 
Teodor Bálent, Štefan Schwarz, Dušan Mitana, 
Viktor Krupa a Samuel Adama . 

Milí spoluob ania,
 na prahu Nového roka dovo te nám 
zažela  ve a zdravia, š astia, spokojnosti, 
nech sa Vám darí v osobnom i pracov-
nom živote, takisto i nap a  všetky osobné 
i pracovné  novoro né predsavzatia.
 Všetko dobré v roku 2016 Vám zo srdca  
prajú
                               PhDr. Kvetoslava Hejbalová
                                   a Ing. Viera Vienerová, 
                          zástupkyne primátora mesta



Emmy 
Drobnej

 * By  v superfinále medzi trojicou najlepších 
spevákov  a napokon zví azi  je ve ký úspech. 

akali ste to? 

 * Teraz, po vašom ví azstve, ste  rada, že 
tak spravila? 

 * o hovoria na váš  úspech vaši najbližší, 
príp. priatelia? 

 * Odkedy sa venujete spevu?  Spievali ste si 
rada odmala?

* Základné vzdelanie ste získali na ZŠ 
kpt. Nálepku, potom ste absolvovali osemro né 
gymnázium. Aká bola  vaša alšia životná ces-
ta?

* Vieme o vás, že  disponujete aj športovým 
talentom. Nieko ko rokov ste hrali za VK Nové 
Mesto nad Váhom v kat. žia ky. Pomohol Vám 
šport v na psychiku  náro nej speváckej sú aži?

* Ako SuperStar zmenila váš  život? Dá sa  
o akáva , že odštartuje vašu spevácku kariéru...

* Ozvali sa už nejakí hudobní producenti i 
manažéri?

* Po vašom megaúspechu v SuperStar zos-
tanete  na Slovensku, alebo plánujete odís  do 
sveta? 

* Môžeme  sa teši  aj  na vaše vystúpenie 

KONCERT V RODNOM MESTE SI EMMA UŽIJE



NA STRETNUTÍ 
S PREZIDENTOM SR

doma, v novomestskom stánku kultúry? 

* Viete  už, kde vás  zastihne Nový rok? 

*V Novom roku sa zvyknú dáva  predsavza-
tia. Dáte si nejaké?

* o by ste zaželali Novomeš anom v no-
vom roku?

* SuperStar od základu zmení život vašej 
dcéry. Napriek tomu, že Emma  je  evidentne  
silnou osobnos ou, neobávate  sa  toho trochu? 
Šoubiznis nie je prechádzka ružovou záhra-
dou...

Ing. Jozefa  
Trstenského  s manželkou

TRETÍ CHARITATÍVNY



V POPREDÍ PREDOVŠETKÝM OTÁZKA BUDÚCNOSTI

Anna B.

O ga V.

Martina S.

Peter R.

So a V.

Zuzana .

Ján P.

DOVEDNA TRIDSA  NIE BEŽNÝCH DNÍ
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Šimon 
Dorot in

Ing. M. Ba u

Zariadenia  pre  seniorov na 
Ul. F. Krá a

 J. Richtera
D. Bublavého

Eva 
L a n d l o v á

M a t e j o m 
L a n d l o m

E l e n u 
B a r á t o v ú

kronikárkou
mesta

Mgr. Monika 
Šupatíková

Majstrom sveta vo vzpie-
r a n í

Peter 
Herák

Pamätníku 
obetiam I. sv. vojny v Parku

J. M. Hur-
bana

Emma
Drobná

(Rozhovor - str.
4 - 5 NS) .

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010



KULTÚRA S ATMOSFÉROU VIANOC 

9. decembra

11. decem-
bra

Foto: Mgr. V. Polák (1-2), Mgr. M. Šupatíková (3)

ZVÍ AZIA NAJORIGINÁLNEJŠIE MASKY

Karneval na ade

MIKULÁŠ ROZŽIARIL NÁMESTIE

22

11

33



O  NÁM PRINESIE ROK 2016?



S POMOCOU CHARITY SA CHOPIL DRUHEJ ŠANCE

VIANOCE, VIANOCE...

Viano ný koncert 
Špeciálnej základnej školy (ŠZŠ) a Praktickej ško-
ly (PrŠ) v Novom Meste nad Váhom

Príbeh anjelov
Hana 

Hasidlová DFS akanka 
ZUŠ J. Kréna

J. Kuku ovej, Helena Vrtichová a HS Premeny

Foto: M. Šupatíková



FESTIVAL 
ANI KY JURKOVI OVEJ 

VÝSTAVA V MÚZEU

 Ladislavom Moškom
od 7. januára do 2. februára 

NOVOMEŠ AN NA HRADE



Svadobný salón ELLIE
Nové Mesto nad Váhom 

Holubyho 2
0903 724 324
0911 724 324

www.salonellie.sk

Otváracie hodiny:
Po-Pia 10,00-12,00 ... 13,00-17,00

 svadobné šaty 
 spoločenské šaty 
 pánske obleky 
 svadobné vesty 
 košele a kravaty 
 detské šaty a obleky 
 svadobné a spoločenské topánky 
 svadobné doplnky
 výzdoba na autá
 návleky na stoličky

        Hotel PERLA ***
Zelená voda
0903 724 324
032 771 39 03

www.perlazelenavoda.sk

Otvorené 24 hodín denne

 ubytovanie
prenájom sál na usporiadavanie

   rôznych súkromných 
    a fi remných akcií 
  catheringové služby 





ALEX VIDO: ANIMA MEA      

UŽ JE TOHO FAŠÁNE KU NA MÁLE

VÝSTAVA

PaedDr. M. Kubovicovej 
 Š. Psotného

do 12. februára

PRÍBEH „MOŽNO“  OBY AJNÝ

JAVORINA, JAVORINA...

A. Dvo ák, A. Paganini, Z. Fibich, J. Massnet, 
E.  Elgar, J. Brahms,  P. de Sarasate a i.

VE ERNÝ KONCERT

Vý-
znamná osobnos  Podjavoriny Kvalitný pro-
dukt Podjavoriny

Šárka 
Va ková

ZÁBAVNÝ PROGRAM  Z. IZERA
FURTLUFTDURCH TOUR

PREDAJ ABONENTIEK

TRAMTÁRIE
KOTĚHŮLKY

PRAHA

BLAVA
LAS MAMLAS

izerZDENĚK

ŠÁRKAvaňková



sobota 2. o 17:00 h, nedeľa 3. o 19:00 h    CONTINENTAL 
IZBA 
Pre päťročného Jacka je izba celým svetom. Je to 
miesto, kde sa narodil, vyrastá a kde žije v bezpečí so 
svojou mamou Joy. Spolu si čítajú, učia sa a hrajú.  
O svete sa Jack dozvedá len z niekoľkých detských kníh 
a detských televíznych seriálov. Všetko, čo je mimo izby, 
je fiktívne, len izba je skutočná� Útek a reálny svet� 
Silná spŕška emócií,.. Výborný film, ktorý nesklame. 
Írsko,                              dráma,                          118 min.,             
české titulky, MP 12+,                                   vstupné: 4 € 

 
sobota 2. o 19:00 h, nedeľa 3. o 17:00 h       FORUM FILM 
CREED  
Adonis Johnson (Michael B. Jordan) nikdy nepoznal 
svojho slávneho otca, svetového šampióna v ťažkej váhe 
Apolla Creeda, ktorý zomrel ešte pred jeho narodením. 
Napriek tomu svoj pôvod nezaprie a  box má v krvi, takže 
ho to stále ťahá do Philadelphie, mesta, kde sa odohral 
legendárny súboj Apolla Creeda vs. Rocky Balboa. Adonis 
Rockyho vyhľadá a požiada ho, aby sa stal jeho 
trénerom. Rocky (Silvester Stalone) spočiatku odmieta, 
lebo ring je pre neho už len minulosťou, ale postupne  
v Adonisovi objavuje silu a odhodlanie jeho otca Apolla. 
A tak napokon súhlasí, že sa mladého boxera ujme, i keď 
sám bojuje s omnoho nebezpečnejším súperom. Adonis 
je pod Rockyho vedením na najlepšej ceste získať svoj 
vlastný titul, ale má okrem talentu aj srdce pravého 
bojovníka?  
USA,                   akčný športový,                      133 min.,      
české titulky, MP 12+,                                    vstupné: 4 € 

 
streda 6. o 19:00 h                                       FILM EUROPE 
PERLEŤOVÝ GOMBÍK                                  (Be2Can) 
Patricio Guzmán rozjíma o histórii svojej krajiny 
prostredníctvom fenoménu, ktorý výrazne určuje jej ráz, 
vody. Zlomky spomienok, strhujúca scenéria a vizionár-
ske pohľady do hlbín kozmu sa vo filme skladajú do 
podmanivého celku, podfarbeného autorovým emotív-
nym komentárom. Ocenenie: Strieborný medveď za 
najlepší scenár, Berlinale 2015; Nominácia na Zlatého 
medveďa, Berlinale 2015. 
Chile, Fr., Špan,     dokument, filmová esej,       82 min.,          
španielsky, české titulky, MP 15+,     vstupné: 4 €, FK 3 €     
 

 
sobota 9. a nedeľa 10. o  15:00 h       CONTINENTAL FILM  
KIKIRIKÍ A PÁR VAJEC  
Riky sa narodil ako zakrsnuté kura. Ale keď chce zlý 
rančer zničiť jeho domov a rodinu, tak sa musí z plaché-
ho mladého kuraťa stať odvážny kohút. On a jeho 
priatelia sa spoja a prežijú veľké dobrodružstvo, kde sa 
ukáže, že veľké činy môžu urobiť aj tí najmenší... 
Mexiko,        animovaná rodinná komédia,        98 min.,     
slovenský dabing, MP,                                   vstupné: 4 €  

 
sobota 9. a nedeľa 10. o  17:00 h                CINEMART SK  
JOY 
Podmanivá cesta ženy, ktorá je odhodlaná udržať svoju 
výstrednú a dysfunkčnú rodinu pohromade tvárou v tvár 
zdanlivo neprekonateľným prekážkam. Hnaná vynalieza-
vosťou a celoživotným snom Joy nakoniec triumfuje ako 
zakladateľka miliónového biznisu.  
Jennifer Lawrence, Bradley Cooper a Robert de Niro  
v réžii Davida O. Russella. 
USA,                           komédia,                         124 min.,             
slovenské titulky, MP 12+,                              vstupné: 4 € 

sobota 9. a nedeľa 10. o 19:00 h                   BONTON FILM                   
BOD ZLOMU  
Ich jediným zákonom je gravitácia 
Voľným pádom a bez istenia mieri do kín Bod zlomu, 
akčný adrenalínový triler, ktorého hrdinovia idú v každom 
okamihu na plné obrátky a na doraz. Vysoko, hlboko, 
rýchlo, zbesilo alebo hore nohami pácha neznáma 
skupina svoje šialené lúpeže a v rovnakom štýle musí 
prebiehať aj pátranie. Kto narazí na limity svojich 
možností ako prvý? Kto ako prvý nájde svoj Bod zlomu? 
Zločin alebo spravodlivosť?  
USA, Nem., Čína,        akčný krimi triler,          115 min.,                
české titulky, MP 12+,                              vstupné: 4 €

 
sobota 9. o 21:00 h                  LEN 1x                  ITA FILM 
LES  
Mrazivý psychotriler, ktorý poteší nielen fanúšikov 
hororov. 
Les Aokigahara je neslávne známe miesto v Japonsku, 
kam ľudia chodia páchať samovraždy. Sara je mladá 
Američanka, ktorá sa dozvie znepokojujúcu správu o 
svojej sestre, identickej dvojičke: Už niekoľko dní je 
nezvestná v lese Aokigahara. Sara sa na aj napriek 
varovaniam, aby do lesa nechodila a neschádzala z 
cesty, vyberie na vlastnú päsť hľadať sestru. Duše 
mŕtvych ovládnu jej myseľ a to, čo boli predtým len vidiny, 
sa nakoniec stane skutočným. 
USA,                             triler, horor,                     87 min.,      
slovenské titulky, MP 15+,     vstupné: 4 €
 
streda 13. o  19:00 h                                                        ASFK          
SLOW WEST  
Šestnásťročný Jay pricestoval zo Škótska do amerického 
Colorada 19. storočia, aby pátral po žene, ktorú miluje. 
Európskemu zelenáčovi robí spoločnosť nájomný zabijak 
Silas, ktorý súhlasil, že ho za poplatok na ceste ochráni. 
Divoký západ ale nie je miesto, kde by veci vychádzali 
presne podľa plánu, a tak Jay zažije behom svojho 
putovania cel   rad zvratov v nekompromisnom duchu 
tohto vysoko autorského westernu. Ocenenie: Veľká 
cena poroty na filmovom festivale v Sundance. 
VB, Nový Zéland     westernová road movie,     84 min.,      
české titulky, MP 15+,                        vstupné: 3 €, FK 2 €     
 

 
sobota 16. a nedeľa 17. o 15:00 h               BONTON FILM 
ĽADOVÁ SEZÓNA  
Ľadový medveď Norm si užíva parádne mrazivé pohodlie 
svojho severného pólu, kým jeho pokoj nezačnú rušiť 
dotieravé tvory s foťákmi. Preto sa vydáva do New 
Yorku. V jeho tíme sú tri nezničiteľné arktické lumíky a 
spoločne musia zabezpečiť svojmu zasneženému 
domovu pokoj od civilizácie. A tiež si užiť trochu zábavy, 
keď už sú raz v tom veľkom meste. Slávny New York 
teraz čaká skutočná Ľadová sezóna. 
USA,            animovaná rodinná komédia,        86 min.,          
slovenský dabing, MP 12+,                            vstupné: 4 €  
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 sobota 16. o 17:00 h                            CONTINENTAL FILM 
UŽ TERAZ MI CHÝBAŠ 
Milly (Toni Colette) a Jess (Drew Barrymore) boli 
odjakživa najlepšími kamarátkami. Od detstva spolu 
zdie ali absolútne všetko – tajomstvá, oblečenie, dokonca 
aj chlapcov, s ktorými chodili. Návštevy bujarých 
večierkov plných alkoholu a drog či vyvádzanie hlúpostí 
im zostali z mladosti až do dospelosti. V živote ale raz 
nastane chvíľa, keď sa každý musí začať správať 
dospelo� Alebo nie?  
USA,             romantická komédia,                   112 min.,          
české titulky, MP 12+,                                    vstupné: 4 €  

 
sobota 16. o 19:00 h, nedeľa 17. o 17:00 h ITA FILM
PIATA VLNA  
Po Twilighte a Hrách o život prichádza na plátna kín 
nová sága, nakrútená podľa svetoznámej románovej 
trilógie z pera Ricka Yanceya. Piata vlna je prvou časťou 
knižnej trilógie, ktorá sa stala obrovským hitom medzi 
tínedžermi. Zem napadnú mimozemské sily, ktoré urobia 
všetko preto, aby získali to najcennejšie. Našu planétu. 
Na Slovensku bude film uvedený v deň jeho svetovej 
premiéry!  
USA,                          sci-fi triler,                        108 min.,          
slovenské titulky, MP 12+,                              vstupné: 4 €  

 
sobota 16. o 21:00 h, nedeľa 17. o 19:00 h   FORUM FILM 
OSEM HROZNÝCH  
Nový trojhodinový film Quentina Tarantina.  
Niekoľko rokov po občianskej vojne sa zasneženými 
kopcami Wyomingu rúti dostavník. Vezie sa v ňom John 
Ruth (Kurt Russell), lovec ľudí, známy aj ako „Kat“, a 
Daisy Domergueová (Jennifer Jason Leigh).  Jeho čaká 
odmena, vypísaná na jej hlavu, ju proces a slučka. Po 
ceste stretnú dvoch mužov - majora Marquisa Warrena 
(Samuel L. Jackson), bývalého vojaka, z ktorého sa tiež 
stal obávaný lovec ľudí a Chrisa Mannixa (Walton 
Goggins), južanského odpadlíka, ktorý o sebe tvrdí, že 
je novým šerifom v meste, kam majú všetci namierené. 
Keď im silná víchrica zabráni pokračovať v ceste, 
rozhodnú sa hľadať útočisko v drevenici u Minnie, ktorá 
je obľúbenou zastávkou dostavníkov. Vo dverách ich 
však nevíta majiteľka, ale niekoľko cudzincov, ktorí sa 
rozhodne netvária prívetivo. Nad horským priesmykom 
zúri snehová búrka a ôsmi pocestní začínajú tušiť,  že do 
mesta sa nakoniec asi nedostanú... 
USA,                      western, triler,                     182 min.,          
české titulky, MP 15+,                vstupné: 4 €

streda 20. o 19:00 h                                     FILM EUROPE 
O KURATÁCH A ĽUĎOCH               (SCANDI) 
Majster čiernych severských komédií Anders Thomas 
Jensen sa po dlhšej prestávke vracia s nádherne 
absurdným filmom o vajíčkach, ktoré padli ďaleko od 
stromu. Gabriel a Elias sa od svojho umierajúceho otca 
dozvedia, že sú adoptovaní. Ich biologickým otcom je 
odborník na výskum kmeňových buniek. Po príjazde na 
odľahlý ostrov Ork bratia zistia, že majú ďalších troch 
súrodencov – veľmi neortodoxných�  
Dán., Nem.,                    komédia,                      104 min.,          
dánsky, české titulky, MP 15+,          vstupné: 4 €, FK 3 €   
 
sobota 23 o 17:00 h               LEN 1x              FORUM FILM 
DEDO JE LOTOR 
Jason Kelly (Zac Efron) má pred sebou skvelú 
budúcnosť. Je na najlepšej ceste stať sa partnerom v 
prestížnej advokátskej kancelárii a o týždeň si berie za 
manželku dcéru svojho šéfa. Dobre vychovaný mladý 
muž však neuvážene súhlasí, že odvezie svojrázneho 
starého otca Dicka (Robert De Niro) na jarné 
prázdniny...a svadba je zrazu v nedohľadne! Divoké 
študentské večierky, barové bitky a nikdy nekončiace 
karaoke noci si Dick vychutnáva plnými dúškami a Jason 
sa chtiac-nechtiac vezie s ním. Keď sa najlepšia párty ich 

života blíži ku koncu, dedo s vnukom zistia, že napriek 
tomu, že sú takí rozdielni, ich predsa len niečo spája... 
USA,                             komédia,                       102 min.,               
slovenské titulky, MP 15+,                              vstupné: 4 € 

sobota 23. o 19:00 h                            CONTINENTAL FILM 
UŽ TERAZ MI CHÝBAŠ  
Repríza zo 16. januára. 
USA,             romantická komédia,                   112 min.,          
české titulky, MP 12+,                                    vstupné: 4 €  
sobota 23. o 21:00 h, nedeľa 24. o 19:00    CINEMART SK 
REVENANT ZMŔTVYCHVSTANIE 
Americký západ, Južná Dakota, 1823. Miesto a č as s 
veľmi relatívnou hodnotou ľudského života. Skúsený 
lovec a trapper Hugh (Leonardo DiCaprio) je so svojím 
synom na výprave s lovcami kožušín. Uprostred 
hlbokých lesov vzdorujú nečakaným útokom indiánov a 
musia na svojej púti prekonávať nemilosrdnú, zatiaľ 
nezmapovanú krajinu plnú nástrah. Réžia: Alejandro 
González Iñárritu (Birdman, Babel). Hrajú: Leonardo 
DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter. 
USA,                  dobrodružná dráma,               156 min.,         
slovenské titulky, MP 15+,                             vstupné: 4 € 
 
streda 27. o 19:00 h                                     FILM EUROPE 
HUNDROŠ                                                (SCANDI)                
Komédia  o nevrlom starcovi, ktorý sa vydáva do mesta, 
aby v rodine svojho syna rozpútal menšie peklo. 
Ocenenie: Fínska národná cena Jussi pre najlepšieho 
herca (Antti Litja)
Fínsko,                        komédia,                         104 min.,          
fínsky, české titulky, MP 15+,            vstupné: 4 €, FK 3 €     
 

 
sobota 30. a nedeľa 31. o  15:00 h              CINEMART SK  
ALVIN A CHIPMUNKOVIA: ČIPERNÁ JAZDA   
Pohotové veveričky Alvin, Simon a Theodore sú naspäť! 
A sú ako vždy nabité energiou, piesňami a predovšetkým 
úplne šialenými nápadmi. 
USA,                         rodinná komédia,               92 min.,      
slovenský dabing, MP,                                   vstupné: 4 €  

 
sobota 30. a nedeľa 31. o  17:00 h                       ITA FILM  
RODINA NA PRENÁJOM                            
Nevšedná francúzska komédia o tom, že za peniaze sa 
niekedy dá kúpiť všetko, dokonca aj nová rodina! Paul-
Andre je šarmantný a trochu nesmelý milionár v najlep-
ších rokoch. Má všetko, po čom túži, okrem jednej 
maličkosti. Vlastnej rodiny.  
Fr komédia,                              96 min.,             
česká verzia, MP 12+,                                    vstupné: 4 € 

 
sobota 30. a nedeľa 31. o 19:00 h                           SATURN  
LÍDA BAAROVÁ  
Príbeh ženy, ktorá milovala diabla. Je to zločin? Jeden 
z najväčších príbehov lásky 20-teho storočia o kontro-
verznom vzťahu legendárnej českej herečky Lídy 
Baarovej s ministrom propagandy Tretej ríše Josephom 
Goebbelsom. Skutočný príbeh o sláve a páde, láske a 
zrade, vine a treste vo vyhrotenom období.  
Nový film Filipa Renča s Táňou Pauhofovou v hlavnej úlohe. 
ČR,                             dráma,                             110 min.,    
české titulky, MP 12+,                                    vstupné: 4 € 
www kinopovazan sk

ľ

.,                           



SPOZNAJTE MOJE DUŠE

KLUBY V JANUÁRI KURZY V JANUÁRI

OZNAM



Vážení zákazníci a obchodní partneri!
akujeme Vám za Vašu doterajšiu dôveru a spoluprácu, ktorú ste nám prejavili v uplynu-

lom roku. Prajeme Vám  úspešný nový rok 2016 a tešíme sa  na alšiu spoluprácu.
kolektív ME-Tradex

Radi Vás denne obslúžime Po - Pia 6:00 - 18:00 h
                                                   So  6:00 - 13:00 h
Všetky služby poskytujeme 

aj v Ne od 8:00-12,30 h
Kontakt na predaj u: 032 / 7710117

~ 

~ 

~ 

~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 
Radi Vás obslúžime denne 

Po - Pia 5:30 - 18:00 h
So 5:30 - 13:00 h

**Novinky** v našej predajni:
~ Kopírovanie – aj farebné, všetky formáty do 
A3 aj z USB (v PDF formáte)
~ FOTKY na po kanie – fotokiosk KODAK 
~ Platba kartou – VISA, VISA ELECTRON, 
MASTER CARD, MAESTRO...

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
Naši skúsení zámo níci pre Vám radi poskytnú 
odborné a špecializované poradenstvo.

~ 
Po - Pia  8:00-17:00 a So  8:00 -11:00

Kontakt: 0948 / 625 676



NOVORO NÝ  
HUMOR 
VLADA 

PAVLÍKA

www. katkatours.skwww. katkatours.sk
ZVONKY „ZVONIA“ UŽ TRI DESA RO IA



 Bolo to už dávno,  o toho anjela poslal  Boh 
na Zem.  - Pomáhaj tým, ktorým ubližujú.
 - A ktorí to sú? - Uvidíš ich  plaka . - A ako to 
spoznám?  Spýtal sa anjel, pretože  anjeli nikdy  
nepla ú.  - Dívaj sa im do o í.  Na lícach budú ma  
malé kvapky vody. Ako ke   drobno prší. Odpove-
dal Boh. V nebi síce nikdy nepršalo, ale anjel  už 
nechcel  Boha otravova   a tak iba ml ky prikývol. 
Spo iatku sa mu všetko vo svete udí zdalo zau-
jímavé. Dojímala ho krása  farieb uprostred leta,  
s úžasom pozoroval vysoké zasnežené hory, let 
vtákov  krúžiacich  pod modrou oblohou. Žasol 
nad bielymi hviezdi kami vlo iek poletujúcimi 
v zimné ráno i zasneženými korunami  spiacich 
stromov. Pozoroval udí,  ktorí sa ve ne niekam 
ponáh ali i  bezstarostný detský smiech dolieha-
júci z ulice.  Spoznával  život a h adal  tie drobné 
kvapky vody te úce po lícach. Ani nevedel, ko ko 
asu už strávil  na zemi. Ale  postupne sa  mu  

krása  akoby vytrácala. Všetko sa opakovalo, 
zovšednelo, mnohému porozumel. Za al h ada  
svojho Boha. Volal na neho, ale ten sa mu neozý-
val. Nadobro na neho pri všetkých svojich nebes-
kých  starostiach zabudol. A tak sa anjel  v lete, 
v zime bezcie ne potuloval ulicami, vysedával na 
lavi kách s bezdomovcami,  o popíjali lacné víno 
a rozprávali mu o svojom živote. Nikto o om ni  
nevedel, ale preto,  že dokázal  každého ticho 
po úva , všetci ho mali radi.  - Anjel, - odpove-
dal, ke  sa niekto spýtal, ako sa volá.  - A to máš 
krstné  alebo priezvisko?  A tak si na neho všetci 
zvykli. Narástla mu brada a dlhé vlasy mu splývali 
na plecia.  
 Meteorológovia  s ubili  biele Vianoce, ale kra-
jina mihajúca sa za oknom vlaku je stále ponore-
ná v šedivej  hmle. Nízke nebo nad ou visí ako 
jeden ve ký  ažký  mrak. Kvapky  zrážajúcej sa 
vody sa kotú ajú po skle. Kupé je v tomto  dopo-
lud ajšom ase nezvy ajne  prázdne. Spomenula 
si na záväzok, že nebude v jednom kuse brúsi  
po internete. Vytiahne  biele štuple z uší a vloží 
tú nepostrádate nú  hra ku do kapse. S privretými  
vie kami  vníma  monotónny rytmus a  pulzujúcu 
energiu uhá ajúcich  kolies. Až dorazí na kone -
nú, zamení   opä  na chví u malé mesto za ve ké. 
Aj ke  po to kých obš apaných uliciach a odstá-
tych  zastávkach sa jej už ani také ve ké nezdá.                           
  Bez ažkej cestovnej kapsy sa jej rušnými 
ulicami krá a  ahko. Z výkladov  okoloidúcich 

sledujú  desiatky  krik avo ervených Mikulášov 
a Santa Clausov. Z ich umelých poh adov sa nedá 
vy íta  ni  iba  ak - Kupujte!  Lebo si  kúpime  vás. 
Všetkých.  - Asi  už vie, o kúpi pod strom ek. 
Dostala síce  doma striktný príkaz.  – Nevyha-
dzuj  peniaze za hlúposti!  Ja ni  nepotrebujem.  -
Lenže, vie predsa, ako to bolo minulý rok. Ako 
mame žiarili o i,  ke  rozbalila ten petrolejovo ze-
lený pulóver. – Bože, Romy!  Ty si ale ka a..., si 
ma neposlúchla... - V natrieskanom obchodnom 
dome jej napadlo: - Kedy všetci títo udia robia?!  
Vedela,  že dnešné moderné nahrážky svätostán-
kov sú plné aj v nede u na obed. Na druhej strane, 
mala rada tento predviano ný mumraj, ke  všetka 
tá energia, zhon a záujem sú vyvolané myslením 
na druhých. Prebehla oddelenie s kozmetikou, 
knihami, „cédé kami  a medzi  hra kami si spo-
menula, že je vlastne aj  tetou. Teta Romyna. Pri-
šlo jej to smiešne. - Uf, musím ís  na WC - ko! -  
V malom bistre si našla vo ný  stolík a dala kávu. 
Pozorovala chví u ten nekone ný  lomoz nôh 
z jednej strany na druhú, všetko to hemženie, o 
nakoniec ako hlboký výdych vykúpi  zopár dní 
pokoja. Napriek množstvu svetiel povešaných už 
pomaly na každom rodinnom dome i balkónoch 
panelákov  a z roka na rok  viac pribúdajúceho rá-
musu  delobuchov, vnímala tie  tri ni ím nezameni-
te né  - Božie dni - predovšetkým  ako ticho. Ticho 
chrámu a zvuk organu. Ticho niekde vo vlastnom  
vnútri,  ke  sa síce  opakujú  tie isté veci, ale  ona 
vie,  že musí by  za  ne neskonale v a ná, lebo  -  
sú Vianoce a my sme stále spolu . - Azda nikdy si 
to tak neuvedomí,  ako v  tú chví u. A pred o ami 
má mamu, ako si k nej sadá, ke  má práve desa   
rokov. - Tak,  a odteraz  už budem s tebou jedna   
ako s dospelou. - Pri ved ajšom stole spadne ko-
musi pohár. Vytiahne mobil. o je vlastne za de ? 
Streda. Do piatku musí stihnú  kopu vecí. Vyto í 
íslo. No ni . Zaplatí. Na izbe internátu je všet-

ko po starom, iba na Erikinej  posteli svieti hárok 
s ve kými  písmenami: - Po kaj ma, musíme sa na 
nie om dohodnú . - Uvedomí si, že ešte nejedla. 
- o jej to hovoril Kristián? -  istú ryžu, zelenú 
papriku, ervenú raj inku, postrúhanú mrkvu, su-
rovú kapustu.  - Blbec. -  Práve dojedla bufetovú 
polievku, ke  zabzu í esemeska. Hodí na seba 
kabát. - o to tá baba  nevie poveda  rovno. - 
 Erika vyba uje ve kú igelitovú kapsu, hrdzavé 
strapaté vlasy jej padajú do ela. Veci nahádže 
do skrine, chví u tam kutre a kone ne si sadne 
na poste . -  Eva má zase poži aný  fén, keby as-
po  osi povedala, krava. Poškriabe sa prstom na 

ANJELI NIKDY NEPLA Ú



kon eku nosa a opatrne za ne.   - Pozri Romy, 
viem, že si no... dos  háklivá, ale... bola by tu taká 
vec. A poviem ti, že celkom zaujímavá. Romy  
jemne pokrúti hlavou, vie, že Erika nemá na tomto 
svete problém s ni ím. 
 - Ke  robíš také okolky, bude to nejaká riad-
na hovadina.-  Erika hrabne do stolíka a vytiahne 
cigarety. - Ježiíš, Eri, vieš, ako to neznášam.-  Je-
den raz to vydržíš.-  Zapáli si, vyp uje pomyselné 
tabakové zrnko a štíhlymi prstami opä  vloží ciga-
retu medzi pery. -  No dobre. Skrátka, môžeme si 
fajn a rýchlo zarobi . Romy vyvalila o i. V tej  chvíli  
jej napadla  jediná vec.  - Kriste pane, Romyna, 
nie,  nie to som nemyslela, - zhá ila sa Erika. 
- Netreba sa s nikým vyspa ! Jeden známy ma-
liar má v centre  ateliér, no a potrebuje na pár dní 
modely.  Teda - modelky,  hmm, nahé. Ale dobre 
platí.  -Ty si sa Erža zbláznila... Vybuchla. - Bóže, 
Romy, ve  z nás  neodhryzne. Je to umelec. Ten 
už takých videl. A nakoniec, ani neviem, i si nás 
aj naozaj vyberie. Ak áno, za hodinu je to  pä de-
siat  euro. Za jeden de  zarobíme takých   dvesto- 
pä desiat.  Možno dva -  tri dni.-  Pre o si nezavo-
lala Evu...  - o si šiši, s tou jej  prdelou?! -  Romy 
si mechanicky pozrela na ižmy, hlavou jej prebe-
hlo množstvo vecí, o dnes  videla v obchodoch. 
Idú Vianoce. - Erika  jej  k váhaniu hne  zahorúca  
vysvetlila, ako sa k  lákavej ponuke dostala. Ten 
lovek je seriózny, ver mi.  A porovnaj  to s tým,  

ko ko dostávaš  za ve né  tradákanie sa  po rodi-
nách a otravovanie  s upiš anými  deckami. Cítila, 
že Romy  je predsa len iasto ne nalomená.    
 Na druhý de  presne na dohovorenú hodinu 
stáli pred  štvorcovou vilou s  ve kou manzardou. 
Muž s ostro rezanými rtami a prenikavým poh a-
dom im zdvorilo podal ruku  a skúseným poh a-
dom bleskovo prebehol po nohách, diev enských 
oblinách  až sa zastavil  na  o ných  oblúkoch. 
Už po desiatich minútach vzájomného rozhovoru 
prejavil spokojnos . Nie, nebudú ma  na sebe ni . 
Sta í ich krása sama o sebe. V malej miestnosti 
s obd žnikovým vysokým zrkadlom sa pomaly vy-
zliekali. Romy pozrela na seba a mechanicky si 
položila ruky  na vztý ené malé prsia. Zhlboka dý-
chala, prsty sa jej chveli a v tvári ju zalial rumenec. 
 -Neboj sa,  je to profík, posme ovala ju Erika. 
Zdvihla zo zeme  ierne nohavi ky   a v pokoji  
ich poskladala na stolicu. Romy si sadla. - Cho ,  
ja hne   prídem.- Tá z ahka  vplávala do osvie-
teného  ateliéru a Romy opä   pozrela na seba 
do zrkadla.  Vstala,  stla ila k u ku a zase si to 
rozmyslela. Pripadala si ako  v kabínke pred rönt-

génovým vyšetrením, kde jej majú potvrdi  nález.  
 - Bože, ve  si chcem iba pomôc , ni   iné,  iba 
trochu pomôc ...– V zrkadle sa odrážala  hebká 
pokožka  jej  viac diev enského ako ženského tela. 
Takto ahko zarobi  peniaze... Keby tak chceli, aby 
im za ne spievala. Ako rada by to urobila. Do roz-
trhania tela. Lenže tento kreténsky svet  chce iné 
veci.  Za peniaze sa treba jedine predáva . Z atelié-
ru sa ozvalo zavolanie.  Sle nááá!  -  Som koza, 
som  krava..., - preklínala sama seba  a v letku si 
nedokázala zapnú  podprsenku. Bóže, šmarila ju 
zožmolenú do kapsy  a nahádzala na seba veci. - 
Koza, koza, dvadsa jedenro ná  koza. Ve  by zo 
m a neubudlo...-  Letela po schodoch, na predpos-
lednom sa pošmykla, narazila kolenom o betón  
a roztrhla pan uchá e. Nenávidela sa. Nenávide-
la sa za to, že sa nechala nahovori . A ešte viac 
za svoje  sprosté zábrany. - Hus z malého mesta. 
Ni  iné nebudem.-
 Krívala s rozbitým kolenom a deravou pan u-
chou k najbližšej zastávke. Túžila len po jedinom, 
nestretnú   živého tvora. Zabudnú  na svet. Pre-
chádzala  spustnutým malým parkom,  kde okrem 
šedivých holých stromov  a zoschnutých  žltých 
listov, pova ujúcich sa v kalužiach vody, nebolo 
nikoho.  Aspo  v tom mám š astie. Olizla si ja-
zykom slané slzy stekajúce po lícach.  – Sle na! 
Sle na, prosím vás. Nemáte  pár drobných?-  Za-
rasteného bezdomovca vôbec nepostrehla. Už, 
už mu chcela odseknú , nech si skúsi zarobi , no 
jediný  poh ad  tých podivných  o í  jej  prenikol 
mozgom ako slne ná žiara, o v ubíjajúcej  šedi-
vej tme zaleje  všetko studené  hrejivým svetlom. 

ahkos  jej  sadla na  srdce  ako  piese , ktorú už 
dávno nepo ula a pritom ju okamžite  spoznáva. 
Z drobu kej  pe aženky vytiahla dve jednoeurové 
mince. - Vy ste plakali … - Trochu. Spadla som 
a rozbila si koleno.Teraz musím takto prepajda  
celé mesto. Zohla sa, aby mu ukázala to hlúpe 
neš astie. Po diere ani stopa. Pokr ila nohou, stu-
pila a zase pokr ila. Žiadna boles , ani najmenšia. 
Neveriac prešla po pan uchách hore dole prsta-
mi. Pokrútila hlavou a zdvihla zrak. Nikde nikoho. 
V ruke žmolila dve kovové mince.   
 V te  ve er si v koloto i  nebeských povin-
ností po dlhom ase na anjela spomenul Boh.  
- Bóže, chlap e, ja som tam dole na teba cel-
kom pozabudol. ože je tam u vás nové?  An-
jel  š astný, že predsa len nezostal naveky stra-
tený  v udskom svete, s rados ou odvetil: - Už 
viem, o sú tie drobné kvapky na lícach, Ot e.  -

               Milan Hurtík             



KNIHY NA SVIATO NÉ DNI VO NA
 V období vo na, ktorého si viacerí z nás  
užijú po Novom roku do Troch krá ov viac ako 
inokedy, astejšie  siahame po knihe, osved e-
nom spolo níkovi na chvíle pohody i nepohody. 
Prinášame  vám nieko ko tipov na viano no – no-
voro né ítanie.

REKODIFIKÁCIA CIVILNÉHO PROCESNÉHO PRÁVA



Trojkrá ový kon-
cert

(foto) 

Civilný sporový poriadok
 * Civilný mimosporový  poriadok.

*Správny súdny poriadok

TROJKRÁ OVÝ KONCERT



KORZO V NOVOM MESTE NAD VÁHOM

OSOBNOSTI JANUÁRA



S P O M Í N A M E

Hoci si odišiel, niet a medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami. 
as  plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnú  nikdy nedovolia.

V januári oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluob ania:BLAHOŽELÁME 

UVÍTANIA A KRSTY V NOVEMBRI
Igor Galandák a Renáta Zverbíková   

Patrik Tom ík a Ing. Miroslava Bublavá
Lukáš Bulko a Martina Kohútová

S O B Á Š E  V  N O V E M B R I
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as plynie, v srdciach našich žiješ, náš milovaný otec

as, ten neúprosný vládca...

KEDY NA FUTBAL



OD NOVÉHO ROKA S NOVÝM NÁZVOM

V PÚCHOVE SI VYKOR U OVALI TRI MEDAILY



AHL VSTÚPILA DO DRUHEJ POLOVICE RO NÍKA

ALŠIE VÍ AZSTVÁ NOVOMEŠ ANIEK



Autor: 
Jozef 
Vaško



Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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