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 Najlepšia pobočka VOLKSBANK 
Slovensko je v Novom Meste nad Vá-
hom. Koncom roku 2004 VOLKSBANK 
Slovensko začala ponúkať svoje služby 
obyvateľom Nového Mesta nad Váhom 
v novootvorenej pobočke v centre mesta. 
Na konci roku 2011 novomestské pra-
covisko vyhodnotili ako najlepšiu poboč-
ku na Slovensku. A čo viac, jej riaditeľka
Ing. Želmíra Hořavová sa stala najlepšou 
manažérkou banky v retaili za rok 2011. 
Tieto významné ocenenia si pracovníci 
novomestského pracoviska prebrali nedáv-
no z rúk riaditeľa odboru retailového ban-
kovníctva p. Gabriela Szekeresa (na foto 
vľavo). A to je dobrá príležitosť pre krátky 
rozhovor s p. Želmírou Hořavovou:
 *V Novom Meste na Váhom v súčasností ponúka bankové služby osem bankových 
domov. Čím sa odlišuje VOLKSBANK Slovensko od ostatných?

V našej banke nehovoríme, že predávame produkty a služby, my predávame vzťahy. A nie 
je to fráza. Naša starostlivosť o klienta sa zakladá na osobných vzťahoch, na poznaní potrieb a 
požiadaviek klienta a na ústretovom riešení všetkých jeho požiadaviek. Je pravdou, že nepatríme 
medzi najväčších hráčov na bankovom trhu, no práve to nám umožňuje nadviazať s klientom otvo-
rený, častokrát až priateľský vzťah založený na vzájomnej dôvere. A to je pri obchodných vzťahoch
najdôležitejšie.

*Pobočka v Novom Meste nad Váhom bola vyhodnotená ako najlepšie pracovisko 
VOLKSBANK na Slovensku. Ako chutí takéto víťazstvo?

Počas celého roka, ktorý nebol pre Slovensko vzhľadom na hospodársku a sociálnu situáciu 
ľahký,  sme spolu s kolegami robili všetko pre to, aby sme boli najlepší. Avšak naša práca naozaj 
nie je motivovaná len oceneniami v rámci banky. Najväčšou motiváciou sú pre nás spokojní klienti, 
ktorí sa  na nás s dôverou obracajú a vedia, že urobíme všetko pre to, aby boli spokojní. 

*Stali ste sa najlepšou manažérkou banky v retaili. Ako vnímate toto ohodnotenie?
Do VOLKSBANK Slovensko som nastúpila ako riaditeľka pobočky 1. apríla 2010. Banka mi 

dala šancu a ja som bola odhodlaná dokázať, že si ju zaslúžim. Ide mi hlavne o to, aby moji 
spoluobčania vnímali našu banku a nás, jej zástupcov, pozitívne a aby sa mohli na naše služby 
spoľahnúť. Svoju pozíciu chápem hlavne ako obrovskú zodpovednosť za banku, za kolegov a 
hlavne za klientov. Som veľmi rada a som hrdá, že som si dokázala získať ich dôveru a veľmi im za 
to ďakujem. Mám rada svoju prácu, teším sa z úspechov a som šťastná, že aj v nich nachádzam 
motiváciu do ďalšej práce.

NAJLEPŠIA POBOČKA VOLKSBANK SLOVENSKO 
JE V NOVOM MESTE NAD VÁHOM 
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Javorina, Javorina... je za nami, rozdané 
sú i ocenenia. Titul Významná osobnosť
Podjavoriny 22. januára získali: s naším 
mestom úzko prepojená trojica: prof. PhDr. 
Vladimír Černušák, CSc. za celoživotné die-
lo, prácu v MOV a SOV a šírenie myšlienok 
humanizmu prostredníctvom športu, plk. v.v. 
PaedDr. Štefan Bumbál za celospoločenskú 
angažovanosť a Ervín Kliment za celoživotné 
dielo v oblasti hudby. Ďalej sú to: prof. MUDr. 
Igor Riečanský, CSc. za rozvoj slovenskej 
medicíny, najmä kardiológie a spoločenskú 
angažovanosť, Ing. Dušan Fridrich za ús-
pešnú vývojovú a riadiacu prácu v oblasti 
meracej techniky a Mgr. Miroslava  Lacová za 
mimoriadne úspešnú pedagogicko - výchovnú 

prácu v umeleckom školstve. Kvalitným produk-
tom Podjavoriny sa stala Bošácka slivovica.
Ďakovné listy získali: Vladimír Slavík za roz-
voj učňovského školstva v Novom Meste nad 
Váhom a rozvoj poľovníctva na strednom 
Považí a  Branislav Ostrovský za udržiavanie 
ľudovej kultúry v Hrušovom a zviditeľňovanie 
podjavorinského regiónu (viac na str. 10 - 11).

O C E N E N I A  S Ú  R O Z D A N É

 Súčasťou podujatia, ktorého sa  zúčastnili
bývalí i súčasní poslanci NR SR,  europarla-
mentu a členovia MsZ, bolo pripomenutie si 
19. výročia vzniku SR. 
 S hlavným príhovorom o tejto dejinnej uda-
losti vystúpil primátor mesta Ing. J. Trstenský.

VÝROČIE VZNIKU SR

 S novým rokom prichádzajú aj nové investí-
cie. Obsiahnuté sú v schválených výdavkoch 
rozpočtu mesta  na  rok 2012.
 - Predstavujú čiastku 4 mil. 12 tis. €, spolu 
s rozpočtovanými opravami až 4 mil. 372 tis. €,
- upresňuje Ing. Dušan Macúch, vedúci od-
delenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ 
v Novom Meste nad Váhom a pokračuje ďalej.
 - V rámci územnej prípravy by sa mala 
dokončiť zmena územného plánu zóny (ÚPNZ) 
Športová - Stromová ul. Plánujeme začať s pre-
rokovaním ďalších zmien územného plánu mes-
ta (ÚPN) v súvislosti s bývalými vojenskými 
skladmi a kasárňami, ktoré  sú už majetkom 
mesta. Treba doň zakomponovať i novú plochu 
cintorína, pretože je nevyhnutné uvažovať s 
jeho rozšírením. Do ÚPN sa zahrnú i niektoré 
požiadavky podnikateľských subjektov. 
 Vlani sa začali prípravy a tento rok budeme 
pokračovať na projekte rekonštrukcie časti bu-
dov bývalých vojenských skladov, kde by sa 
mali presťahovať TSM. Z uvoľnených  priestorov 
na  Klčovom by mala zostať len administratívna 
budova, stavby niekdajšieho starého majera 
za  ňou by sa mali zbúrať. Získaný priestor sa 
prirodzene priradí k sídlisku. Mali by v ňom 
v budúcnosti pribudnúť parkovacie plochy pre 
sídlisko. Ide o finančne náročnú akciu, tento rok 
neuvažujeme s jej realizáciou. Iná situácia je s 
chystanou komplexnou rekonštrukciou Parku 

J. M. Hurbana. Obnovíme v ňom jestvujúce 
chodníky a doplníme ich o nové, priestorovo 
logické, ľuďmi vyšliapané chodníky, všetky s 
povrchom z betónovej zámkovej dlažby. K nové-
mu verejnému osvetleniu parku zrejme pribudnú 
ďalšie stĺpy verejného osvetlenia. Uvažujeme s 
úpravou múrov, hlavne vstupov do parku, tiež 
s otvorením ďalšieho menšieho, no logického 
vstupu od Ul. Kollárovej, aby decká nemuseli 
preskakovať múrik. Rátame s úpravou amfite-
átra i so zastrešením jeho pódia a prinajmenšom 
opravou sedenia. V parku chystáme osadiť fon-
tánu, dotvoríme ho lavičkami a smetnými košmi 
a odstránime staré, nefunkčné prvky, ktoré ho 
špatia. Park plánujeme prepojiť s plochou pred 
viacúčelovou sálou so sprístupnením sociálnych 
zariadení pre návštevníkov parku, príp. podujatí, 
ktoré sa v ňom  budú konať.-
 Podľa slov Ing. D. Macúcha mesto sa chce 
na úrovni projektu pustiť do rekonštrukcie bývalej 
sýpky na Komenského ul. V nej umiestnený  de-
pozit múzea sa presťahuje do zrekonštruovanej 
budovy v bývalých vojenských skladoch, ktorú 
TSK dostal zámenou od mesta. Do perspektívne 
zrekonštruovaných priestorov samospráva uva-
žuje premiestniť sobášnu miestnosť. Tá sa v 
súčasnosti nachádza v prenajatých priestoroch 
SOŠ, jej niekoľko desaťročí starý interiér už 
nezodpovedá duchu doby. Momentálne preveru-
jeme, či by  nové priestory neboli na  tento účel 

NOVÝ ROK PRINÁŠA I NOVÉ INVESTÍCIE
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stiesnené. Navyše ide o pamiatkový objekt, kde 
nemôžeme svojvoľne robiť stavebné úpravy, len
po konzultácii a so súhlasom pamiatkárov. Okrem 
sýpky chce mesto zrekonštruovať aj priľahlý dvor 
a ísť až do dvora  bývalej geodézie, s ktorou 
tento dvor susedí. Vznikla  by tým  i na využitie 
zaujímavá dvorová časť prístupná  z námestia 
i z Ul. Komenského. Zatiaľ však ide len o úvahy. 

Ďalšou akciou tohto roka je detské do-
pravné ihrisko. Kedysi sa nachádzalo v areáli za 
niekdajším domom pionierov. Plánované detské 
ihrisko pravdepodobne umiestnime v priesto-
roch ZŠ na Ul. Tematínskej. Rátame s jeho 
využívaním už od nového školského roka.-
 Mesto bude, ako ďalej uviedol Ing. D. Macúch, 
pokračovať v rekonštrukcii povrchov ciest a 
vnútroblokov, kde dobuduje dosiaľ chýbajúce 
detské, resp. viacúčelové ihriská. 
 - Ďalšou akciou, ktorú rozpočtujeme vo 
výške 110 000 €, je rekonštrukcia fasády 
športovej haly (ŠH). V závere vlaňajška sme v 
nej vymenili všetky zostávajúce okná. Vymenené 
sú i vstupné dvere. Opravou prešiel i vykurovací 
systém. Tento rok by  sme  chceli zatepliť celý 
objekt  a dať ŠH nový šat. 
 Nosnou akciou tohto roka  je zberový dvor 
pre separovaný a biologický odpad (pozn. red.: 
podrobne v NS 1/2012), ktorý má byť ukončený 
do konca júna. V súčasnosti dokončujeme 
rekonštrukciu bývalého  kina na  viacúčelovú sá-
lu. Po stavebnej stránke je hotová, dodané sú už 
aj stoly a stoličky. Momentálne zabezpečujeme 
zariadenie do kuchyne a prípravovne. Malo 
by byť dodané v marci. Spolu so zadržanou 
čiastkou na odstránenie vád a nedorobkov je na 
to vyčlenených 110 tis. €. 

Ďalšou akciou značného rozsahu, ktorú 
sme začali už v minulosti, je rekonštrukcia 
Ul. železničnej od podjazdu po bývalé vojen-
ské sklady. Ulicu Železničnú a Banskú pers-
pektívne chápeme ako malý obchvat mesta, 
ktorým sa dostane ťažká nákladná i osobná 
doprava v smere od Čachtíc na  Ul. Trenčiansku 
a do priemyselnej zóny. V minulom roku sme 
vybudovali v šírkovom  profile aj s odvodnením v 
zmysle projektu stavby komunikáciu na  začiatku 
Ulice banskej. V tomto roku chceme pokračovať
rekonštrukciou Ul.  železničnej od podjazdu po 
bývalé vojenské sklady, na čo sme vyhradili 
350 tis. €. Na akcii sa budú výrazne podieľať
TSM, ostatné práce  budeme  riešiť cez ďalších 
zhotoviteľov. Naším zámerom je do konca tohto 

roku dokončiť rekonštrukciu komunikácie Ul. 
železničnej od  podjazdu po Ul. banskú. -
 Zhruba 20 tis. € je  vyčlenených na  odstráne-
nie závad na vybudovanom kruhovom objazde 
na Ulici Hviezdoslavovej a Malinovského. V 
súčasnosti mesto zabezpečuje vydanie 
kolaudačných rozhodnutí na túto stavbu. 
 - V prípade získania dotačných finančných 
prostriedkov by sme chceli pre vyššiu bezpečnosť
nasvietiť rozhodujúce priechody pre chodcov. 
Zhruba 210 tis. € je  vyčlenených na dokončenie 
- opravy nadchodu nad železničnou traťou.
Vlani sme opravili časť nad železnicou, zostáva 
zrekonštruovať dve  tzv. veže z jednej  i druhej 
strany Ul. rybárskej. Pre  bezpečnosť prechádza-
júcich cez nadchod sme v ňom inštalovali ka-
merový systém. K vyššej  bezpečnosti prispeje i 
verejné osvetlenie potiahnuté od Ul. Trenčianskej 
až  k nadchodu na Ul. rybárskej. Z tohto istého 
dôvodu uvažujeme i s dokončením rekonštrukcie 
chodníka na tejto časti Rybárskej ul. a s vy-
budovaním priechodu pre chodcov cez Ul. 
Trenčiansku. Poslednou akciou roka je inštalácia 
stabilnej tribúny na Námestí slobody. Doteraz u 
nás absentovala, museli sme si ju požičiavať.
Vyčlenených je  na ňu 35 000 €.  Bude  slúžiť na 
organizovanie spoločensko - kultúrnych podujatí, 
prezentačné akcie či  predvolebné mítingy. Pred 
prípadným vandalizmom ju bude chrániť oko 
kamier umiestnených na námestí.-
 Zdá sa  teda, že nepriaznivá situácia, ktorou 
sa zmieta nielen slovenská ekonomika, úplne ne-
zabrzdila zveľaďovanie nášho mesta ku prospe-
chu jeho občanov.

Do 17. februára  treba  organizátorom poslať
prihlášku na XV. Festival A. Jurkovičovej. 4. ma-
rec je  termím  doručenia videonahrávok  insce-
nácií  ašpirujúcich na  účasť na festivale. 
 Jubilejná divadelná prehliadka ochotníckych 
súborov s naštudovanými inscenáciami s tema-
tikou ženy sa uskutoční 15. – 18. apríla v MsKS
v Novom Meste n.V. (viac na: www.msks.sk).  

PRIHLÁŠKY NA FAJ

 V poradí siedme budú rokovania poradného 
orgánu primátora mesta i mestských  poslancov. 
7. schôdzka  mestskej rady sa uskutoční
2. februára, 14. februára  bude snemovať mest-
ské zastupiteľstvo.

FEBRUÁROVÉ ROKOVANIA
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 Pred desiatimi rokmi 22. februára 2002 pri-
mátor  mesta Ing. Jozef Trstenský slávnostne 
podpísal  zriaďovaciu listinu Galérie Petra  Matejku 
v Novom Meste  nad Váhom, čím de jure došlo k 
jej založeniu. Stalo sa tak takmer na chlp presne 
30 rokov od smrti akad. maliara, ktorého meno 
galéria nesie. Priam symbolicky dejisko tejto 
významnej udalosti, výstavnú sieň mestského 
kultúrneho strediska, v tom čase skrášľovali u-
melecké práce tých návratistov,  ktorí sa  rozhodli 
budúcej reprezentatívnej galérii so stálou ex-
pozíciou venovať ako dar svoje diela. Niekoľkí z 
nich  boli aj na  tomto slávnostnom akte osobne 
prítomní. Pred ôsmimi rokmi - 3. februára 2004 
novomestskú Galériu P. Matejku oficiálne zaradili 
do Registra múzeí a galérií.
 Tento rok 10. februára si pripomenieme štyri 
desaťročia od smrti Novomešťana, výtvarníka 
stredoeurópskeho formátu, profesora Matejku.
Je to krátko po tom, čo novomestská Galéria 

Petra Matejku 
na  sklonku 
vlaňajška - 1. 
decembra 2011 
oslávila (spolu s 
DG) päť rokov 
svojej existen-
cie.
 M e n o 
slávneho rodáka nesie aj park pod kostolom. 
V r. 1993 pri príležitosti nedožitých osemde-
siatin akad. maliara dostala lokalita, kde sa  Peter 
Matejka často prechádzal a ktorú s obľubou
maľoval, pomenovanie Park Petra Matejku. 
 Významného umelca pohádzajúceho z nášho 
mesta (26. 6. 1913 v Novom Meste n. V. – 
10. 2. 1972 v Bratislave) občanom a návštevní-
kom nášho mesta  pripomína v zeleni osadený 
pamätník s bustou významnej osobnosti výtvar-
ného umenia, dielo akad. soch. M. Struhárika.

GALÉRIA A PETER MATEJKA V ZNAMENÍ VÝROČÍ

    Svieca  života brigád-
neho generála v. v. Ing. Ivana 
Institorisa zhasla. Horela 
bezmála  98 rokov (9. 2. 1914 
- 14. 1. 2012). Deň pred 72. 
výročím jeho príchodu do 
nášho mesta dotĺklo srdce 
vzácneho človeka. S rodákom 
z Hýb, ktorý podstatnú časť
svojho života  prežil v našom 

meste, sme sa  naposledy rozlúčili 18. januára.
 K Spojovaciemu práporu v Novom Meste n. 
V. nastúpil I. Institoris 15. januára 1940 a o dva 
roky išiel na front. Dostal sa na Kaukaz, odtiaľ
na Krym. Domov sa npor. I. Institoris vrátil s 
podlomeným zdravím. Po uzdravení z malárie 
sa vrátil k Spojovaciemu práporu  ako veliteľ
rádioroty. V čase SNP  pod krycím menom 
Ivo zabezpečoval rádiové spojenie s Londýnom. 
Priamo do Povstania sa npor. I. Institoris za-
pojil ako veliteľ telegrafického práporu I. ČSA.
Zaisťoval spojenie na oslobodenom území. V je-
seni 1944 pod Prašivou padol do nemeckého  za-
jatia. Nasledovalo väzenie v Trnave, prepustenie 
z armády a čakanie na verdikt vojenského súdu. 
Našťastie, front bol už blízko, a tak sa mu po-
darilo dostať na slobodu. V r.1945 sa opäť vrátil 
do nášho mesta, tentoraz vo funkcii veliteľa

novomestskej posádky. Po oslobodení mesta 
dostal rozkaz MNO založiť v Martine 4. spojovací 
pluk. Stal sa jeho veliteľom. O päť rokov neskôr 
prevzal velenie Spojovacieho učilišťa v Novom 
Meste n. V. Popritom zvládol štúdium na VŠ v 
Brne i pôsobenie v Prahe na VŠ válečnej. Na 
sklonku r. 1954 Ing. I. Institorisa preložili do Brna, 
kde na VTA zastával funkciu náčelníka katedry 
organizácie spojenia. V čase kultu osobnosti  ho 
ako 46 - ročného prepustili z armády (neskôr bol 
rehabilitovaný a v  r. 2004 menovaný do  hodnosti 
brigádneho generála). Vrátil sa k svojmu pôvod-
nému povolaniu a až do penzie bol zástupcom 
riaditeľa SPŠS. I po odchode do dôchodku sa 
angažoval ako mestský poslanec (bol ním 17 
rokov). Aj jeho pričinením pribudla v meste v 
r.1975 moderná škola s komplexným areálom 
učební, dielní, telocvične, plavárne i atletickou 
dráhou. Aktívne pracoval v rôznych funkciách 
SZPB v okrese, kraji i ústredí. Bol Čestným preds. 
Oblastného výboru SZPB v Novom Meste n. V.
 Prácu a prínos brigádneho generála v.v. 
pre naše  mesto ocenila samospráva  v r.  2004 
udelením titulu Významná osobnosť Podjavoriny. 
O tri roky neskôr sa stal Osobnosťou mesta. 
Jeho odchodom stráca naše mesto významného 
spoluobčana, ktorého srdce bilo pre život nielen 
vlastnej, ale i  veľkej – novomestskej  rodiny.

ZA BRIGÁDNYM GENERÁLOM IVANOM ISTITORISOM
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PRESTAŇ UŽ HOVORIŤ O TOM, AKÝ ASI 
MÁ BYŤ DOBRÝ ČLOVEK: RADŠEJ NÍM BUĎ.
 Podnetnou, i po stáročiach stále aktuál-
nou  myšlienkou Marca Aurelia sa inšpirovalo 
Zdravotné stredisko LIBRIS v Novom Meste  n. 
V., keď sa rozhodlo pod záštitou primátora mes-
ta Ing. J. Trstenského ako charitatívnu akciu 
zorganizovať exhibičný hokejový zápas TENISTI 
NA ĽADE s jasným cieľom výťažok zo zá-
pasu  medzi slovenskými tenisovými hviezdami, 
hráčmi daviscupového tímu a tenistami z Nového 
Mesta nad Váhom venovať na podporu liečby 
malého,  2,5 - ročného  Patrika Bielika z nášho 
mesta. Chlapček od narodenia trpí závažnou 
chorobou, syndrómom skráteného čreva a 
doteraz nikdy nespal doma vo svojej postieľke. 
Za to dôverne pozná nemocničné prostredie. 
Myšlienka sa stretla s pochopením a priniesla 
svoje ovocie. Zdravotné stredisko LIBRIS spojilo 
sily a s  podporou sponzorov a firiem vyzbieralo 
1 600 €. Suma  pôjde na financovanie potreb-
ných operácií, ktoré by mal Paťko vo februári 
absolvovať  v zahraničí.
 Charitatívnu akciu Libris-u  svojou účasťou 
podporili vynikajúce osobnosti bieleho športu – 
Miloslav Mečíř, Karol Beck, Martin Kližan, Lukáš 
Lacko, Novomešťan Igor Zelenay, Magdaléna 
Rybáriková, Marián Vajda, Branislav Stankovič  
a iné osobnosti. Osobne prišiel Jožko Golonka, 
Peter Kočiš, Vlado Kríž a iní. Prítomní boli aj ro-
dičia P. Bielika a jeho sestrička (na foto s primáto-
rom mesta a J. Pekarovičom, majiteľom ZS Libris).
 Počas celého zápasu vládla na zimnom 
štadióne vynikajúca atmosféra. O zábavu sa 

postarali nielen aktéri na ľade - vzájomnými pro-
vokáciami a „bitkami“ na ľade, šľahačkovou tortou, 
ktorá skončila na I. Zelenayovi či záverečnými ná-
jazdmi a hokejovou hrou s tenisovou loptičkou... 
Ale aj diváci, ktorí túto akciu prišli podporiť hojnou 
účasťou (viac ako 300 ľudí). 
 Osobitné poďakovanie patrí aj sponzorom, 
ktorí sa rôznymi  formami podieľali pri príprave 
tohto zápasu: Mestu Nové Mesto nad Váhom 
a firmám EMERSON, a.s., PROMAN, KEISAN, 
KJG, Chirana T-Injecta, Izotech, Tubulus Media, 
Coffe&Sweet, Nexttrade, TISING, PINTAS, 
Motobar Varček, Jumäs Trade, TV Pohoda, 
Novomestský spravodajca a i. Veríme,  že  v 
budúcnosti pri podobných charitatívnych akciách 
sa  k nim pridajú i ďalšie  firmy, ktoré pochopia, 
že - povedané slovami H. D. Thoreaua - dobrota 
je jediná investícia, ktorá sa vždy vyplatí.
 Mgr. Andrea Snohová, 

riaditeľka pre obchod a marketing
Neštátne zdravotné stredisko LIBRIS

K O N AŤ  D O B R O  I M  N I E  J E  C U D Z I E
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 Kým k 31. decembru 2010 malo Nové Mesto 
nad Váhom  20 139 obyvateľov, o dvoch  viac 
ako na  sklonku roku 2009,  k 31. decembru 2011 
ich  bolo 20 075.  64 - početný „prepad“ občanov
mesta má na svedomí odhlásenie sa z trvalého 
pobytu, ktoré je  väčšie ako počet prisťahovaných.
K trvalému pobytu v  Novom Meste  nad Váhom 
sa prihlásilo 256 osôb, z toho 147 žien, odhlásilo 
sa 321 ľudí, z toho 170 žien. Vlani sa narodilo 
178 občanov  mesta (z toho 78 dievčat), čo je  o 1 

viac  ako úmrtí. Vlani zosnulo 88 žien a 89 mužov. 
Áno na  spoločnej ceste  životom si povedalo 53 
snúbeneckých párov, z toho 30 na  mestskom 
úrade.
 Z chlapčenských mien najviac bodoval Filip 
(7-x),  tesne  v závese za ním bol Jakub (6-x), nasle-
dovala trojica početne rovnocenných mien: Adam, 
Lukáš a Matej (po 5-x). Najfrekventovanejšie 
mená zakľúčili Martin a Samuel (po 4 – x). Z 
dievčenských mien suverénne viedla Sofia (9-x),
ďaleko za ňou bola pätica mien: Alexandra, 
Dominika, Laura, Natália a Nina ( po 3-x).

Z  A K T I V Í T  Ú R A D U  P R Á C E
 Keď sa  leto opýta, čo ste robili v zime, 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) 
v Novom Meste nad Váhom nebude musieť za-
hanbene mlčať, pretože práve v závere vlaňajška
začal a v novom roku pokračuje s aktivitami s 
priamym dosahom na  leto, presnejšie na  letné či
jarné záplavy. Priblížil nám ich riaditeľ ÚPSVaR 
Ing. Jozef Sadovský.
 - Vláda SR svojím uznesením č. 183 z 
9. marca 2011 schválila 1. realizačný projekt
(1. RP), ktorý vyvolal veľký záujem miest a obcí 
o revitalizáciu krajiny a prevenciu pred lokálnymi 
záplavami v SR. Obce a mestá začali využívať
tento nástroj aktívnej politiky trhu práce (APTP)  a 
pod odborným dohľadom Povodia Váhu realizujú 
protipovodňové  opatrenia.
 V našom okrese  sa do 30. novembra 2011 do 
tohto projektu zapojili  tri subjekty - obce Bošáca, 
Hrachovište a Očkov a v Myjavskom okrese  päť
subjektov (obce Vrbovce – 2x, Stará Myjava, 
Myjava, Brezová pod Bradlom). Tým  sa vytvorilo 
niekoľko pracovných miest z radov uchádzačov o 
zamestnanie (maximálne na šesť mesiacov). 
 O pár  mesiacov neskôr Vláda SR na svojom 
rokovaní 7. septembra 2011 schválila uznesením 
č. 590/2011  ďalší -  2. RP Programu revitalizácie 
a integrovaného  manažmentu povodí SR 2011.
 Realizáciou opatrení, ktoré obsahuje ten-
to projekt, by sa malo v čase od 1. októbra 
2011 do 31. marca 2012 v rámci 350 obcí 
Slovenska  prostredníctvom nástroja APTP - § 
50 j zákona o službách zamestnanosti zamestnať
3 500 uchádzačov o zamestnanie uzavretím 
pracovného pomeru, čo je v  priemere zhruba 10 
uchádzačov o zamestnanie  na obec.  
 Cieľom 2. RP je realizovať projekty revita-
lizácie krajiny v poškodených častiach lesnej, 

poľnohospodárskej a urbárnej  krajiny, ktoré zvýšia 
jednorazové cyklické zadržanie a zadržanie min. 
3,5 mil. m3 dažďovej vody. Prispeje  to k eliminácii 
povodňových rizík  a súčasne naštartuje proces 
obnovy poškodených častí krajiny i vodných 
zdrojov s ozdravovaním klímy v lokalitách,  kde sa 
budú realizovať revitalizačné opatrenia.
 Do 2. RP boli na základe kritérií vybrané 
tri subjekty v územnom obvode ÚPSVaR Nové 
Mesto n. V.: Vrbovce, Myjava a Stará Myjava. 
 Môže sa zdať, že v porovnaní s inými región-
mi Slovenska  sa v našej lokalite tento nástroj 
využíva  len málo. Pravdou však  je, že naše 
územie opakované záplavy tak neohrozujú ako 
iné časti Slovenska. –

UPOZORNENIE
 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 ter-
míne do 15. februára splnili zákonnú oznamo-
vaciu povinnosť o prevádzkovaní malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia za  rok 2011 (tlačivá - na 
MsÚ, II. poschodie, č. dv. 325).

ZASE JE NÁS MENEJ

V Ý H E R C A
 František Urban, konateľ firmy TISING,
spol. s r. o., Nové Mesto nad Váhom vyžreboval 
výhercu našej súťaže s kupónom. 
 Šťastným majiteľom 16,60 € sa stal

František FARKAŠ,
M.R.Štefánika 26, Nové Mesto nad Váhom. 

 Srdečne blahoželáme a žiadame výhercu, 
aby si cenu prevzal v MsKS.
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 MsKS, odd. práce s profesionálnym umením 
usporiadalo vlani pre 2 250 návštevníkov 9 prog-
ramov, najväčší záujem bol o Partičku (439 ľudí). 
Zorganizovalo 18 pohybových kurzov pre 289 
žien, brušné tanečnice boli 5-x na súťažiach. 
Pre školy  pripravilo 15 podujatí  pre 5 571 
žiakov a študentov. Uskutočnilo päť zájazdov za 
kultúrou - do Nitry a 4 - x do Prahy. Podieľalo sa 
na ďalších 9 spoločensko - kultúrnych akciách.
 Vlani vyšlo 11 čísiel Novomestského spravo-
dajcu vrátane letného dvojčísla s celkovým poč-
tom 288 strán, 40 stranami programovej prílohy 
a 8 stranami iných príloh a 11-x so 4-stranovou 
obálkou. 
 Oddelenie záujmovej a výstavníckej činnosti 
usporiadalo  8 výstav  pre cca 3 500 návštevníkov. 
Najväčšiemu záujmu sa  tešili Novomestský osteň 
a výstava P. Jureňovej Vlhovej. V rámci KPH  
usporiadalo 4 koncerty jarného a 3 jesenného 
abonentného cyklu. Uskutočnili sa 2 zájazdy do 
Opery SND v Bratislave,  6 výchovných koncertov 
(VK)  pre 1 650  žiakov II. st. ZŠ a 4 VK  pre 1 230
žiakov I. st. ZŠ. MsKS usporiadalo, resp. spoluorga-
nizovalo päť festivalov: 14. Festival A. Jurkovičovej 
(FAJ) - 9 hier videlo cca 1 600 návštevníkov, Leto 
s hudbou s účasťou po 350 divákov na koncerte. 
V rámci FDH 700 divákov sledovalo súťažnú 
VI. Novomestskú notu. Pri fontáne HS Premeny 
odohrala dva koncerty pre 300 osôb. Na Stretnutie 
s folklórom prišlo 180 návštevníkov. MKO usporia-
dal 2 samostatné  koncerty,  zúčastnil sa  prehliad-
ky Divertimento musicale v Rimavskej Sobote. 
Jeho inštrumentálne skupiny účinkovali 8 - x na  
podujatiach. FS Otava vystúpil 5 - x v meste a 
okolí cca pre 800 osôb. DFS Čakanka absolvoval 
v meste a regióne 10 vystúpení, zorganizoval i 
majáles celkovo pre 1 500 osôb. HS Premeny us-
poriadala 2 programy - pre cca 200 návštevníkov, 
vianočný benefičný koncert s hosťami s rovnakou 
účasťou, 6 - x vystúpila na akciách v meste (cca 
pre 600 ľudí) a uskutočnila prezentáciu CD Do 
Nového Mesta... HS Impress absolvovala 6 kon-
certov v meste pre cca 650 ľudí, prezentovala sa 
i  na súťažiach.
 DSD Javorina prišiel na FAJ  s hrou Trasovisko,  
Poetický súbor SDOS sa predstavil 2 - x s prog-
ramom Nepýtajte sa... pre 100 osôb. DDS 
Javorinčatá odpremiéroval Gašparka pre 180 
ľudí. DG – BD naštudovalo bábkovú hru Adamko 

medzi chrobáčikmi a odprezentovalo sa ňou aj 
v Kysáči, súbor odohral do 20  repríz v  meste a 
okrese. Detský  súbor  DG uviedol  hru Vymenená 
princezná. DG naštudovalo Gogoľovu Ženbu a 
predstavilo sa ňou na FAJ, krajskej prehliadke 
v Prievidzi, celoslovenskej v Tlmačoch a verejnos-
ti u nás celkovo pre cca 520 ľudí. Oddelenie 
sa spolupodieľalo i na akciách spoločenských 
organizácií. Usporiadalo 5 kurzov jogy pre 55 
návštevníkov, kurz klavíra pre 8 frekventantov. Pri 
MsKS pracovali kluby: alternatívnej  medicíny, filate-
listov, SM, slabozrakých a nevidiacich a A-klub.
 MsK Ľ.V. Riznera vlani zaregistrovala 3 311 
čitateľov, z toho 893 detí do 15 rokov. Celkovo si 
požičali 174 563 dokumentov, z toho domov 132 
739 kníh a 4 855 periodík.  Minulý rok  knižnica  re-
alizovala 36 969 prezenčných výpožičiek, t. j. 52,7 
výpožičky na  čitateľa. V rámci medziknižničnej 
výpožičnej služby sprostredkovala 185 výpožičiek 
z iných knižníc v SR, 10 zrealizovala sama. 
Vypracovala 9 rešerší a čitateľom poskytla 1 434 
bibliografických a faktografických informácií. Do 
MsK prišlo celkovo 40 802 ľudí, z toho 8 502 
návštevníkov internetu a 2 398 účastníkov 106 
kultúrno - výchovných podujatí.
 Okrem informačných besied pre školy a roz-
právkových dopoludní pre MŠ MsK pripravila ve-
domostné kvízy o spisovateľoch pre deti a mládež, 
spomienku na Ľ. Podjavorinskú. Usporiadala 2 
prezentácie kníh. Najstaršie ročníky ZŠ boli na 
tematických besedách o spisovateľoch nášho 
regiónu. Účasťou 125 detí sa MsK zapojila do 
celoslovenského projektu Čítajme si... s poku-
som o prekonanie rekordu v simultánnom čítaní.  
Participovala i na súťaži Esej 2011. V spolupráci 
s inými organizáciami MsK zorganizovala spo-
mienku na D. Štubňu - Zámostského a 44. ročník 
Vansovej Lomnička.
 Vlani malo kino Považan 147 projekcií pre
cca 6000 divákov, pričom tri mesiace sa nepre-
mietalo. Po presťahovaní kina do MsKS a za-
bezpečení zvuku najvyššej kvality, na úrovni multi-
plexov, sa od jesene zvýšila mesačná návštevnosť 
aj tržby cca o 75%. Divácky  najatraktívnejšie boli: 
z detských filmov Šmolkovia a Kung fu Panda, 
pre mládež Harry Potter, Twilight sága, slovenské 
filmy Lóve a Cigán, pre dospelých české filmy 
Muži v nádeji a Lidice. Divácky úspešný bol aj 
1. ročník filmového festivalu Expedičná kamera.

KULTÚRA VLAŇAJŠKA V ČÍSLACH
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 Zápis žiakov do 1. ročníka 
ZŠ pre škol. rok 2012/2013 sa 
uskutoční v zmysle VZN mesta 
č. 6/2010 vo všetkých školách 
jednotne v dňoch 6. - 8. februára 
v čase od 14.00 do 17.00 h. 
V závažných prípadoch možno

vopred dohodnúť s riaditeľom školy mimoriadny 
termín zápisu (rovnako i pre zápis do MŠ). 
Novomestského spravodajcu o tom informoval 
vedúci odd. školstva, mládeže a TK Mgr. Dušan 
Hevery. Ako ďalej uviedol, zapísané môže byť 
dieťa, ktoré k 31. 8. 2012 dovŕši 6 rokov a školskú 
spôsobilosť. Ak ju nedosiahne, riaditeľ školy na 
základe žiadosti zákonného zástupcu, príp. na 
návrh MŠ a s informovaným súhlasom zákonného 
zástupcu dieťaťa, rozhodne o odklade povinnej 
školskej dochádzky o jeden školský rok, príp. o 
zaradení do 0. ročníka. Ten sa otvorí v prípade 
dostatočného záujmu rodičov detí (minimálne 8 
žiakov) v ZŠ na Odborárskej ul.
 O prijatí žiaka do školy rozhoduje riaditeľ školy 
po zápise podľa zákona č. 596/2003 po schválení 
počtu prijímaných žiakov školy jej zriaďovate-
ľom. Prednosť majú žiaci zo školského obvodu 
školy.

ZÁPIS BUDÚCICH ŠKÔLKÁROV
 V týždni od 20. do 24. februára v čase od 
10.00 do 16.00 h sa uskutoční zápis detí do MŠ, 
Poľovnícka ul. č. 12. 
 Dieťa možno zapísať v sídle MŠ na Poľovníc-
kej ul. alebo v jej alokovaných pracoviskách, t. j. 
na Hurbanovej ul., Ul. J. Kollára č.3, Hviezdosla-
vovej ul., Ul. J. Hollého alebo Dibrovovej ul.  Zápis 
detí na nové alokované pracovisko na Ul. J. Ko-
llára č. 4 (býv. VZK-ka) so vzdelávacím prog-
ramom v kresťanskom duchu bude v sídle 
riaditeľstva MŠ na Poľovníckej ul.  Do MŠ možno 
zapísať dieťa vo veku od 3 do 6 rokov, ktorému bol 
rozhodnutím riaditeľa ZŠ odložený začiatok po-
vinnej škol. dochádzky alebo dodatočne odložené 
plnenie povinnej škol. dochádzky a výnimočne vo 
veku od 2 rokov. 
 Zápisu vo forme pohovoru s dieťaťom sa 
zúčastní aj rodič (zákonný zástupca), kde predloží 
rodný list dieťaťa. Tu dostane tzv. zápisný lístok. 
Vyplnenú žiadosť s potvrdením lekára o zdravot-
nom stave dieťaťa musí predložiť najneskôr do 
14 dní od zápisu zástupkyni riaditeľky MŠ na tom 
pracovisku, na ktorom sa vykonal zápis, alebo 
na riaditeľstve MŠ, Poľovnícka 12 (viac na www.
nove-mesto.sk).

ZÁPISY BUDÚCICH PRVÁKOV A ŠKÔLKÁROV

 S novým rokom vstúpil Detský domov (DeD) 
v Novom Meste n. V. - napriek „dôchodcovskému 
veku“ (bude mať 62 rokov, k jeho zriadeniu došlo 
12. 2. 1950) -  do ďalšej  etapy svojej existencie. 
Nielenže sa zažehnal smutný scenár s jeho 
uvažovaným zrušením, naopak, od 1. januára 
2012 sa stal nástupníckou organizáciou po  jeho 
zlúčení s DeD v Myjave. Jeho riaditeľkou zostala 
doterajšia „šéfka“ novomestského DeD PhDr. 
Patrícia Maráková, ktorej tak pribudla starosť 

celkovo o  40 detí od  3 do 21 rokov a  37- členný 
personál zlúčeného DeD (+deti z Hrachovišťa). 
 Stalo sa  tak v čase, kedy pôvodný DeD v 
Novom Meste n. V., ktorého zriaďovateľom je  
od 1. 1. 2004 ÚPSVaR v Trenčíne, vstúpil do 
40. roku existencie ako detský domov rodinného 
typu. Nové Mesto nad Váhom bolo v r. 1972  
prvou lastovičkou na Slovensku s novou, pre  
deti oveľa prijateľnejšou formou ústavnej sta-
rostlivosti, ktorá trvá dodnes.                       -r-

      Evanjelická cirkev a.v.  mala  vlani 30 krstov,  
z toho pokrstila  12 chlapcov a štyroch dospelých 
(z toho 1 muž). Na cestu spoločným životom sa  
vydali tri snúbenecké páry.  Podľa obradov EC 
a.v. bolo 29 pohrebov, z toho 21 v Novom Meste 
n.V., ostatné vo  liálkach. Na  kom rmácii bolo 
19 evanjelikov, z toho šesť chlapcov, jedna žena 
osobitne, zvyšok dievčat.

 Sviatosť krstu v Kostole narodenia Panny 
Márie vlani prijalo 107 detí a  katechuménov. 
Na prvom svätom prijímaní bolo 82 detí,  svia-
tosť birmovania absolvovalo 59 ľudí. K sviatosti 
manželstva vlani pristúpilo 23 snúbeneckých  pá-
rov. Podľa obradov Rímskokatolíckej cirkvi bolo 
pochovaných 88 osôb. V Kresťanskom zbore v 
našom meste bol jeden krst a dva pohreby.                                                      

VLAŇAJŠOK V CIRKVÁCH

PRVÝ S PRÍVLASTKOM DOMOV RODINNÉHO TYPU
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ŠŤA S T I E  M Á  M E N O  L A U R A
 Prvé dieťa Novomestského okresu - chla-
pec Samuel Farula zo Zemianskeho Podhradia 
prišiel na  svet 1. januára o 1,38 h v trenčianskej
pôrodnici. Na  prvé dieťa nášho mesta v novom 
roku sme  si  museli ešte  pár dní počkať.

    Ako prvá z rodi-
ny malú Lauriku vi-
dela jej teta Erika. 
Je zdravotnou 
sestrou na kož-
nom v nemocnici 
Alexandra Wintera 
v Piešťanoch. 
Postarala sa o 
to, aby mladšia 
sestra rodila  v 
piešťanskej pôrod-
nici. Pôvodný ter-
mín pôrodu mala 
15. januára. Laura

Kusendová sa narodila 5. januára  o 8,45  h.
 Mama Mária si na tento vzácny okamžik 
musela počkať, kým sa prebrala z narkózy. Pre 
cisársky rez sa rozhodli lekári, ktorí nechceli nič
riskovať. M. Polláková mala za sebou už tri tak-
povediac neúspešné pokusy v predchádzajúcich 
raných štádiách gravidity. Nemalú rolu zohral aj 
vek prvorodičky. O to väčšie bolo šťastie  38 – 
ročnej, pôvodne  predavačky vyučenej na dnešnej 
S0Š na Weisseho ul. (oficiálne Piešťanskej ul.) a 
jej snúbenca Michala Kusendu z Novej Bošáce, 
živnostníka v profesii maliar - natierač. Po 10 
rokoch sa konečne dočkali vytúženého dieťatka.
 -Teraz už môže byť svadba, keď všetko dob-
re dopadlo!, - s netradičnou, i keď  vzhľadom na 
okolnosti pochopiteľnou predstavou, oproti zvyk-
lostiam obráteného poradia,  nás s radosťou v 
hlase oboznámila šťastná mamina. 
 - Aj sme uvažovali o svadbe, napokon sme 
sa  rozhodli, že svadobné zvony necháme zaznieť
až po narodení bábätka, možno zarovno s jeho 
krstinami. Uvidíme.-
 Radosť zo svojho tretieho vnúčatka  neskrýva 
ani mama čerstvej mamičky p. Elena Polláková.
 - Mám veľkú radosť. Veľmi by  sa z neho  tešil 
aj manžel, ktorý dcérkino trápenie prežíval spolu 
s ňou a ostatnými členmi rodiny, ale jej šťastia
sa nedočkal. V marci budú už dva roky, čo nás 
tri mesiace po operácii srdca navždy opustil.

Ale svojím spôsobom žije v malej  vnučke, ktorá 
sa  podľa niektorých, napr. budúcich svatovcov, 
podobá na deda Jana.-
 - Mne zase všetci hovoria, že malá je celá 
po tatovi,- oponuje Laurikina mama. Jedným 
dychom však dodáva, že nie je podstatné, na 
koho sa dcérka podobá. Nech je len zdravá, to je 
dôležité.
 O tom, že Laurika je prvým občiankom Nové-
ho Mesta nad Váhom roka 2012, jej  mamička
nevedela, dozvedela sa to až z nášho telefonátu.
 Drobnému človiečiku, ktorý pri  narodení vážil 
2 640 g a meral 48 cm, sa, zdá sa, darí veľmi
dobre. Za necelé dva týždne od narodenia Laurika 
pribrala 40 dkg, čo je vraj i podľa slov pani dok-
torky z poradne veľmi slušný výkon.
 - Malá sa ľúbi napapať, materské mliečko jej 
chutí a ako vidno, i prospieva. Dokonca ju musím 
na radu lekárov i prikrmovať. Len keby  si na  pa-
panie vybrala  vhodnejší čas ako noc a rodiace sa 
ráno. Zatiaľ to má celé obrátené,  naruby. Cez deň
spinká a v noci sa  nám stará o zábavu. Dokonca 
i Michal, ktorý je tu teraz s nami u mamy, už 
okúsil svoje otcovské povinnosti, aby  sme všetko 
zvládli.-
 Okrem ružového batôžteka s tmavými vláska-
mi sa novopečená mamička totiž stará o mamu, 
ktorej Parkinson sťažuje život. Ale nelamentuje. 
Vie, že mame len vracia požičaný groš ...
 - Časom hádam Laurika nabehne na nor-
málny  režim.-
 Tomuto malému zázraku, ktorý momentálne 
určuje chod celej domácnosti, podriaďujú v rodine 
všetko. A robia tak radi. Aj nám Laurikin plač,
ktorým dala na známosť, že je hladná, pripo-
menul, že je čas rozlúčiť sa. Potichu sme 
na byte na Ul. Klčové zavreli dvere a zane-
chali maminu jej krásnym starostiam o dcérku. 
O šťastie menom Laura.

POTRAVINOVÁ POMOC 
 Potravinová pomoc v podobe 28 ton hlad-
kej múky a bezvaječných cestovín koncom 
januára dorazila i do nášho mesta. Občania,
ktorí splnili kritériá nároku na ňu a prihlásili 
sa na mestskom úrade do evidencie (do 700 
ľudí), si mohli v bývalých kasárňach prevziať
každý po 20 kg múky a rovnaké množstvo 
cestovín. Organizačne mestu pomohli akciu 
zvládnuť dobrovoľníci.
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 V MŠ  na Dibrovovej ul. mali pani učiteľky
materských škôl z novomestského okresu pra-
covné stretnutie pod názvom Digitálne techno-
lógie ako podporný prostriedok osobnostného 
rozvoja dieťaťa predškolského veku. Workshop 
priamo nadviazal  na vzdelávanie učiteliek MŠ, o 
ktorom sme vás ešte vlani informovali.
 Stretnutia sa zúčastnilo 45 učiteliek, hosťa-
mi podujatia bola viceprimátorka mesta PhDr.
K. Hejbalová a predsedníčka Spoločnosti pre 
predškolskú výchovu Mgr. E. Gašparová. Pani 
učiteľky si vlastnoručne vyskúšali prácu s inter-
aktívnou tabuľou a digitálnymi hračkami, ktoré 
budú postupne integrovať do obsahu výchovy a 

vzdelávania. Využívaním digitálnych technológií 
chcú zmodernizovať a zatraktívniť deťom pobyt 
v MŠ. Mgr. Dana Chmelová

Z WORKSHOPU V MATERSKEJ ŠKOLE  

 Zákonom č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s 
výrobkami obranného priemyslu a zmene a dopl-
není niektorých zákonov  sa vo viacerých bodoch 
novelizoval Živnostenský zákon a Zákon o 
správnych poplatkoch.
 Nadobudnutím  účinnosti tohto zákona (od 1. 
decembra 2011 okrem čl. III. bodov 1 až 4, ktoré 
nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012 a okrem 
čl.I § 23 až 34 a čl. III. bodu 5 s účinnosťou od 30. 
júna 2012)  dochádza k zmenám, ktoré by mali 
zlepšiť podnikateľské  prostredie na Slovensku.
 Od 1. decembra 2011 sa novelizáciou živnos-
tenského zákona  zjednodušuje preukazovanie 
bezúhonnosti pre príslušníkov iných členských
štátov EÚ pri registrácii živnosti. Žiadateľ o vyda-
nie živnostenského oprávnenia môže predložiť
doklad o bezúhonnosti priamo z registra danej 
členskej krajiny. Živnostenský úrad nebude ove-
rovať bezúhonnosť prostredníctvom Generálnej 
prokuratúry SR, čo proces registrácie živností 
urýchli.
 Významnou zmenou v živnostenskom záko-
ne je skrátenie lehoty na vydanie živnostenské-
ho oprávnenia z piatich na tri dni  v prípade, že 
žiadateľ doloží všetky doklady a splní podmienky 
stanovené živnostenským zákonom. Odstraňuje
sa aj duplicitná  povinnosť podnikateľov oznamo-
vať zmeny a doplnky, týkajúce sa údajov a dokla-
dov ustanovených na ohlásenie živnosti, ktoré 
podnikatelia oznamujú do obchodného aj živnos-
tenského registra. Od 1. decembra 2011 posta-
čuje, aby obchodné spoločnosti nahlásili zmeny 

údajov obchodnému registru. Ten ich následne 
postúpi živnostenskému úradu. 

Ďalšie zmeny v živnostenskom zákone umož-
ňujú všetkým živnostenským úradom vydávať
osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnos-
tiach, ktoré sú živnosťou, potvrdenia o tom, že 
poskytovanie služieb na základe živnostenského 
oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané a 
potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom
poskytovaní služieb na území Slovenskej repub-
liky.
 Novela živnostenského zákona zároveň
upúšťa od povinnosti uložiť pokutu pri menej 
závažných prvých porušeniach zákona, okrem 
zistení prevádzkovania živnosti bez živnosten-
ského oprávnenia, kde obligatórnosť sankcie 
ostáva.
 Zákon č. 392/2011 Z.z.  novelizoval  aj zákon 
č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. V sú-
vislosti s novelou živnostenského zákona sa od 
1. januára 2012 upúšťa od niektorých poplatkov, 
ak sa úkony vykonajú na základe podania pred-
loženého elektronickými prostriedkami a pod-
písaného elektronickým podpisom. Upustením od 
poplatku štát  nestratí významné príjmy, ale pre 
podnikateľov sa podstatne zefektívni komuniká-
cia so živnostenskými úradmi. Zníži sa aj popla-
tok z desať na 3 € za vydanie dokladu o tom, že 
poskytovanie služieb na základe živnostenského 
oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané.

     Mgr. Jarmila Schmidlová,
         vedúca odboru živnostenského podnikania

S VPLYVOM NA PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE
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OCENENIA PRE ŠTYROCH NOVOMEŠŤANOV

ŠTEFAN BUMBÁL
 Otcova účasť v SNP a po-
moc partizánom v krajnian-
skych horách boli za rozhod-
nutím rodáka z Krajného 
stať sa vojakom  z povola-
nia. Profesionálny životopis 
dôstojníka ČSĽA začal písať
na letisku v Piešťanoch. Po 
prevelení k Spojovaciemu 

učilišťu v Novom Meste n. V. prešiel niekoľkými
učiteľskými a veliteľskými funkciami. Venoval sa i 
mimoškolskej práci so žiakmi ako tréner strelec-
kého športu. Niektorí jeho zverenci sa prepra-
covali až do reprezentačných družstiev ČSA a 
SR. On sám  sa „prestrieľal“ na medzinárodné 
súťaže. 18 rokov bol  mestským poslancom. Ako 
dôchodca patril k zakladajúcim členom Zväzu 
vojakov SR v Novom Meste n.V., od r. 2008 
je jeho predsedom. Klub vojenských dôchod-
cov spolupracuje s tunajším KD a JDS. Nositeľ
viacerých vojenských vyznamenaní je členom
predsedníctva Oblastného výboru SZPB v Novom 
Meste n. V.  

Plk.v. v. PaedDr. Š. Bumbál získal titul VOP 
na návrh ObV SZPB a Zväzu vojakov SR – Klubu 
Nové Mesto n. V.

ERVÍN KLIMENT
  Rodák z Handlovej sa v 
našom meste usadil v r. 1958. 
Prvé umelecké kroky spravil 
pod vplyvom priateľov  Juraja 
Lehotského a Deža Ursínyho, 
s ktorými sa stretol v Bratislave 
počas štúdia na strednej 
chemickej škole. Vynikajúcou 

školou pre E. Klimenta bolo účinkovanie od r. 
1964 v orchestri Strojár pri VÚMA. Začiatky jeho 
tvorby siahajú do 70. rokov. Najskôr písal poéziu, 
potom sa venoval textom a komponovaniu piesní. 
Najväčším jeho hitom je Otvárajte kasíno, ktoré ho 

preslávilo. Na svojom konte má okolo 200 piesní, 
asi 70 z nich sa hrá aj v súčasnosti. Viaceré z nich 
v minulosti zabodovali na Detvianskej zlatej ruži a 
Oravských Synkopoch. Časť Klimentovej tvorby 
je na dvoch autorských CD: Pesničky z kasína 
(1995) a Záhrada piesní (2008), pri ktorom spolu-
pracoval so synom Petrom. Spoločne  pracujú aj 
na príprave 3. projektu, na ktorom sa E. Kliment 
predstaví aj ako spevák. 
 Malý preddavok ponúkol i na Javorine, 
Javorine..., keď si s D. Porubským spontánne 
zaspieval svojho Galejníka. Je symbolické, že 
názov Podjavorina má i zvučka vysielania MsRo, 
ktorú textár a skladateľ ako jej autor daroval 
mestu. Ako inak – odznela i na podujatí.
 Ocenenie  VOP Ervín Kliment získal na 
návrh novomestskej pobočky KPR.

VLADIMÍR ČERNUŠÁK
  V ostatnom období sa na 
našich stránkach o prof. PhDr. 
Vladimírovi Černušákovi, 
CSc. písalo častejšie ako 
zvyčajne. Súviselo to so 
vzácnym jubileom nášho 
rodáka, ktoré oslávil vlani v 
novembri. Pri príležitosti svo-
jich 90 - tin prevzal  z rúk 

rektora Univerzity Komenského v Bratislave
najvyššie vyznamenanie univerzity - Veľkú zlatú 
medailu UK ako ocenenie za dlhoročnú peda-
gogickú, vedecko-výskumnú a funkcionársku prá-
cu na univerzitnej pôde a za celoživotné šírenie 
humanistického posolstva prostredníctvom športu 
a olympionizmu. Bol historicky jediným Slovákom, 
ktorý 20 rokov pôsobil ako člen MOV (v rokoch 
1981 – 2001) a prvým predsedom SOV (1992 
– 1999). 
 Vladimír Černušák je výnimočnou osobnosťou
slovenského športu, ktorý obohatil ako pedagóg, 
tréner a vedec. Mesto mu v r. 1996 udelilo čestné
občianstvo Nového Mesta n. V. Na sklonku 

 Otvárajte kasíno, k tomu Bošácka slivovica... Čo vo vás evokuje toto spojenie? Možno príjemné 
posedenie v spoločnosti priateľov pri poháriku Bošáckej, ale určite nie navýsosť seriózne  podujatie 
Javorina, Javorina... Ale zdanie klame.Tentoraz patrilo k tohoročnej slávnosti Podjavoriny. Právom. 
Svetoznámy destilát z Bošáce získal titul Kvalitný produkt Podjavoriny a autor megahitu Otvárajte ka-
síno bol jedným z ocenených titulom Významná osobnosť Podjavoriny (VOP). A nebol jediný. Celkovo 
boli ocenení štyria spätí s Novým Mestom nad Váhom.



  Ing. J. Trstenský, primátor mesta, 
pred odovzdaním richtárskej palice Ing.
V. Vienerovej počas jej pasovania za rich-
tárku pobočky Klubu podjavorinských rodá-
kov v Novom Meste nad Váhom (1).
  Podujatie, na ktorom o.i. vystúpila i inštru-
mentálna skupina MKO (4), moderovala 
PhDr. E. Berková (2).
   Ocenené osobnosti: sprava MUDr. I. Rie-
čanský, CSc., E. Kliment, Mgr. M. Lacová, 
Ing. D. Fridrich a plk. v.v. Dr. Š. Bumbál. 
Tituly VOP prevzali z rúk primátora mesta, 

richtárky novomestskej pobočky 
KPR a richtára KPR v Bratislave 
Ing. S. Štepanoviča (3 - vľavo).
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januára na návrh samosprávy a novomestskej  
pobočky KPR získal titul VOP. Ocenenie prof. 
Černušákovi pre jeho neprítomnosť na podujatí 
osobne odovzdá primátor mesta.

VLADIMÍR SLAVÍK
  V. Slavík sa stal držiteľom 
Ďakovného listu za rozvoj 
učňovského školstva v meste 
a poľovníctva na strednom 
Považí. Vlani oslávil životné 
jubileum. 40 rokov pracoval 
v podniku ZVVZ v rôznych 
funkciách, o. i. ako vedúci 
Učňovského strediska a ako 

zástupca riaditeľa SOU pre mimoškolskú a mimo-

pracovnú činnosť. Podieľal sa na výstavbe nové-
ho komplexu SOU a podpísal sa i na  úspechoch, 
ktoré učňovské zariadenia vtedajšieho  ZVVZ 
dosahovavli v rámci VHJ čsl. vzduchotechnických 
závodov. Záslúžil sa i o zavedenie 5 - ročného 
štúdia v spolupráci s učňovskými školami v 
Novom Meste n.V.
 S menom V. Slavíka sa spája i 60 - ročná 
história poľovníctva na strednom Považí: rozvoj 
kynológie, poľovníckeho strelectva, rozšírenie 
chovu muflónov v tejto oblasti. Patrí k osobnos-
tiam, ktoré sa natrvalo zapísali do histórie nášho 
poľovníctva (ešte i v súčasnosti sa  angažuje – je 
hospodárom Poľovníckeho zväzu Brunovce). 
 Ocenenie získal na návrh KPR v Novom 
Meste nad Váhom a OZ Javor.

JAVORINA, JAVORINA ... FOTOOBJEKTÍVOM

1

2

Foto: Jozef Šišovský

3

4
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 Väčšina obchodov už ponúka darčeky, pozor-
nosti pri príležitosti Sviatku sv. Valentína – sviatku 
zamilovaných. Vo všetkých médiách sa to hemží 
reklamami a ponukami, čo všetko možno kúpiť
pre svojho milovaného k tomuto dňu. Všetci dob-
re vieme, že obchodníkov zaujíma jediné – biz-
nis. Nejde im o lásku, o zlepšenie priateľského či
upevnenie manželského vzťahu. Obchodníkom 
ide iba o zisk. Tak to vždy bolo a aj zostáva.
 Všeobecne sa vie o tom, že kňaz Valentín 
tajne sobášil zasnúbené páry napriek zákazu ci-
sára Klaudia II. Mnohí dnes nevedia, čo bolo dôvo-
dom jeho mučeníckej smrti. Valentína cisár vyz-
val, aby sa zriekol svojej viery. Jeho viera v Krista 
ho viedla k presvedčeniu, že zákaz ženiť sa – čo
nariadil cisár svojim poddaným bojovníkom – nie 
je správny. Veď v Písme čítame predpoveď, že 
prídu falošní učitelia, ktorí „zabraňujú vstupovať
do manželstva“ (1Tim 4,3). Pre Valentína platili 
vyššie zákony – Božie. Skutočným dôvodom jeho 
mučeníckej smrti bola jeho viera. Cisár ho nútil, 
aby za vzdal viery v Krista a prijal rímskych bo-
hov. Valentín volil radšej smrť.
 Ak by nám dnes niekto „priložil nôž na krk“, 
dokážeme odvolať, zaprieť, sľúbiť... všetko, čo
sa od nás vyžaduje. Nikto nás k tomu nenúti, 
no my dobrovoľne popierame, čo sme sľúbili,
alebo o čom sme presvedčení. Koľkí z nás denne 
popierajú svoj krstný sľub, koľkí z nás naň úplne 
zabudli?! Koľkí sa rýchlo vzdali partnera, ktorému 
sľúbili vernosť až do smrti?! A pritom im nikto 
nesiahal na život! Zapierame, vzdávame sa pri 
malých problémoch, kolíšeme sa ako trstina vo 
vetre. Vernosť? Veď to sa dnes už nenosí!
 Pred niekoľkými dňami sme sa v nádeji 
vzkriesenia rozlúčili so vzácnym občanom nášho 
mesta – s brig. gen. Ing. Ivanom Institorisom. V 
roku 2003 stál spolu s manželkou pred tým istým 
oltárom, pred ktorým si pred 60 rokmi sľúbili
manželský sľub. Diamantová svadba... Takej sa 
málokto dožije. Pán Boh im ešte pridal 6 rokov 
spoločného života. Dnes sú však obdivovaní a 
oslavovaní iní hrdinovia. Na titulných stránkach 
časopisov a v ich obsahu sa môžeme dočítať, kto 
sa s kým rozviedol, kto komu „zahýba“, kto s kým 
začal žiť. To, za čo by sa človek mal hanbiť – že 
sa mu rozpadol manželský vzťah – je dnes nie iba 
normálne, ale priam obdivované. 
 Stratili sme úctu k základným hodno-

tám. Všetci vieme „odrapotať“, že základom 
spoločnosti je rodina. Rozumieme tomu, máme to 
v príručkách, učíme tak mladú generáciu. No na 
druhej strane v médiách takmer niet vzorov dobre 
fungujúcich rodín. Všade sú nám predkladané roz-
vody, nevera, rozpadnuté rodiny. Neviem prečo.
Preto, aby sme aj my ostatní skúsili taký spô-
sob života? Prečo časopisy s takýmto obsahom 
majú toľkých čitateľov? Prečo takého seriály 
majú veľkú sledovanosť? To sa nám páči? Toto 
schvaľujeme?
 Manželia Institorisovci zostanú pre mňa obra-
zom vernosti, skutočnej manželskej lásky. Nemali 
ľahký život. Ich manželstvo však držal ich vzájom-
ný sľub pred Bohom: Zostať verný jeden druhému 
až do smrti. Nie iba vtedy, keď to mne vyhovuje, 
keď z toho mám prospech. Zostať pri tom druhom 
aj v biede, nedostatku, šťastí i v nešťastí, v zdraví 
i chorobe ... Zostať pri trpiacom. Zostať s ním a 
spolu s ním trpieť.
 V marci nás čakajú predčasné parlamentné 
voľby. Väčšina programov politických strán naj-
viac vsadila na otázku našej ekonomiky. Ne-
dovolím si nikomu radiť, komu má dať svoj hlas, 
ale dovoľte, aby som vám položil niekoľko otázok: 
Môžeme veriť politikovi, jeho sľubom, keď on 
sám nedodržal manželský sľub? Písmo jasne 
hovorí: „Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo 
veľkom; a kto je nespravodlivý v najmenšom, je 
nespravodlivý aj vo veľkom“ (L 16,10). Môžeme 
ako kresťania dať svoj hlas politickým stranám, 
ktoré podporujú homosexuálov? Sme predsa 
viazaní Písmom, ktoré jasne prikazuje: „S mužom 
nesmieš obcovať, ako sa obcuje so ženou; bola 
by to ohavnosť“ (3M 18,22). Môžeme voliť strany, 
ktoré zjavne nepodporujú rodinu, výchovu detí v 
pevnom zväzku otca a matky? Aj toto sú vážne 
otázky, ktoré si musíme klásť. Ide o budúcu gene-
ráciu nášho národa! Ide o pevné princípy, ktoré 
nám dal Boh, a rútime sa do záhuby, ak po nich 
šliapeme!
 Prístup k vernosti je jedným zo základných 
princípov pri posudzovaní charakteru človeka.
Každý si môže zvoliť iba jednu z dvoch ciest: 
Buď uprednostní cestu vernosti, ktorá prináša 
požehnanie, lebo je to Božia cesta, alebo sa vydá 
cestou rýchlych vzplanutí, živočíšnej žiadostivosti, 
nepevnosti v dodržiavaní rozhodnutí, či naplnenia 
túžby po rýchlom zisku aj nečestným spôsobom. 
Tretej cesty v týchto prípadoch niet. Rozhodnúť
sa musí každý z nás.

Ľubomír Ďuračka, ev. farár

CESTOU VERNOSTI
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www. katkatours.skwww. katkatours.sk
 Tucet bez jednej, 
teda 11  netuctovvých 
občanov žije v našom 
meste. Výnimoční sú tým, 
že sa narodili v priestup-
ný rok 29. februára. 
Najmladšou je čo nevidieť
8 – ročná Nicol Műllero-
vá,  najstaršou pani Mária
Stuchlíková (na foto),
ktorá  29. februára  oslávi 

úctyhodných 92 rokov. Z netuctového netucta  sú 
štyria muži.
 Najstaršia 29 - februárová občianka  nášho 
mesta p. M. Stuchlíková (* 1920) mala život 
pestrý, nie  vždy  najľahší. Muž jej  zomrel v 66 
rokoch, takmer 32 rokov je  vdova. Absolvovala 
15 operácií, no svojím životným  optimizmom a 
entuziazmom  tromfne  kdekoho, i oveľa  mlad-
šieho. „Veselá kopa“ je  po mamičke, tuhý koreň
má zase po otcovi. Zomrel takmer 102 – roč-
ný,  starému Mnešičanovi chýbali do vzácnych 
narodenín štyri mesiace (za  to mamička  zomre-
la v štyridsiatke). Rada spieva. I to má po otcovi. 
Ráno, keď sa  zobudí, víta  nový deň piesňou na 
perách. Raz sa  stalo, že jej  zazvonila  spodná 
suseda, že čo je  s ňou, či  nie  je  chorá, keď
-  nespieva. Dovtedy  netušila, že  takýmto spôso-
bom  spríjemňuje  život  susediek. Pesničiek sa 
však nevzdala. Len odvtedy si  ich spieva  poti-
chu.
 No v klube  dôchodcov, kde  týždeň čo týždeň
chodí (stále  bez  paličky!)  z Hájoviek, kde  býva, 

na  nácvik speváckeho zboru Zvonky, môže 
spievať a spieva  naplno. Tento koníček  jej zostal 
z detstva, odmlada. Ako dieťa tiež rada cvičila,
chodila do Sokola. Dnes  jej z pohybu  zostali už 
iba prechádzky,  keď občas  zájde  na  návštevu 
svojich súrodencov. Boli piati. Po smrti najstaršie-
ho brata je  p. Mária Stuchlíková spomedzi nich 
najstaršia, má ešte brata a dve  sestry. Na  rozdiel 
od nich si život užíva  plnými dúškami. Má rada 
spoločnosť, je  veselá,  plná optimizmu, zaujíma 
ju, čo sa deje v meste, ale  i inde vo svete. Nie 
každodenné, skôr výnimočné  v takomto veku. 
 Svoju výnimočnosť, i čo sa týka dátumu 
narodenia, si niekdajšia kuchárka a neskôr sklad-
níčka  vo vojenských skladoch, kde odpracovala 
plných 25 rokov,  neuvedomuje. Rodičia ju o dar-
čeky neochudobňovali a nedostávala  ich len  raz 
za  štyri roky. I keď  boli skromnejšie, ušli sa  jej 
každoročne, vždy  dostala nejakú praktickú vec, 
prevažne  oblečenie.
 I v kruhu vlastnej rodiny (má dvoch synov a 
jednu dcéru, štyroch vnukov a sedem  pravnukov, 
dokonca i niekoľko prapravnukov) oslavuje  svoje 
narodeniny každý rok. Inak to nebude ani tento 
rok... Nuž, veľa  zdravia, p. M. Stuchlíková! Šírte 
ešte dlho vôkol seba svoj  nákazlivý optimizmus, 
v dnešnej  neľahkej  dobe vzácny ako šafran!

 MsKS - Poetická scéna DG Vás pozýva 
17. februára o 17,00 h na poetický večer
s názvom Poézia môjho srdca.

Verše M. Válka recituje Daniela Arbetová.

N E T U C T O V Ý  T U C E T  B E Z  J E D N E J

POÉZIA MÔJHO SRDCA



10. februára o 19,00 h sa uskutoční v 
MsKS koncert slováckej krojovanej dychovej
hudby Vlčnovjanka z ČR, ktorý organizujú 
agentúra MIKmix, s.r.o., Bošáca a MsKS Nové 
Mesto nad Váhom.
 Vstupné 5 €, rezervácie v MsKS – 771 27 
70 alebo na mob. 0907 213 785.

PROGRAMY MsKS
február 2012

 Vo štvrtok 9. februára o 17,00 h sa  vo 
výstavnej sieni  MsKS uskutoční za osobnej prí-
tomnosti  autora vernisáž výstavy Slovenské a 
švajčiarske pohľady/fotogra e 1990 – 2011
umelca - fotografa Juraja Lipschera, od roku 
1968 žijúceho vo Švajčiarsku. Účasť prisľúbil
aj jeho priateľ, spisovateľ, textár  a cestovateľ
Boris Filan  (viac na 3. str. obálky).

VLČNOVJANKA

VÝSTAVA

PRIPRAVUJEME ZÁJAZDY

21. februára o 18,00 h vás  MsKS - Klub 
priateľov hudby pozýva do výstavnej siene na 
druhý koncert jarného abonentného cyklu. Kyti-
cu melódií návštevníkom MsKS uvijú účinkujú-
ci: Gréta Švercelová a Peter Šubert - spev a 
Milan Dubovský - klavír. Na koncerte odznejú 
pôvabné a populárne operetné, muzikálové aj 
ľudové melódie, ktoré budú príjemnou bodkou 
za končiacim sa obdobím fašiangov.

S KYTICOU MELÓDIÍ 
PRICHÁDZAME K VÁM

DVOJITÁ REZERVÁCIA
 MsKS pripravuje na 15. februára zájazd do 
Divadla A. Bagara v Nitre na komédiu Dvojitá 
rezervácia. Ide o peripetie manželských zákrut 
so šťastným koncom. 
 Vstupné 7 € + cestovné. Odchod od MsKS 
o 16,00 h. Inf.: MsKS, č.t. 771 0640. 

VEČERNÝ KONCERT
PRIPRAVUJEME NA MAREC

 Na 21. marca o 19,00 h pripravujeme 
program SĽUK-u a Mareka Ťapáka.
 Tanec medzi črepinami je bilancovaním 
muža v zrelom veku, ktorý znovu prežíva 
významné okamihy svojho života. Silné emócie 
sú pretavené do temperamentných i poetických 
tanečných obrazov. 
    Charizmatická osobnosť M. Ťapáka, projek-
cia z  lmu Tanec medzi črepinami a úžasné 
zábery slovenskej prírody P. Barabáša, podma-
nivá hudba HS Banda a majstrovstvo SĽUK-u
vytvárajú jedinečný príbeh, ktorý srší neskrot-
nou energiou.

TANEC MEDZI ČREPINAMI

 5. februára o 17,00 a 18,00 h v Diva-
dielku galéria sa uskutoční repríza bábkového 
predstavenia pre deti.

ADAMKO MEDZI CHROBÁČIKMI

ÔSMY SVETADIEL
 MsKS organizuje 16. februára zájazd do 
Bratislavy na nový muzikál Ôsmy svetadiel.

 22. februára o 19,00 h v MsKS sa uskutoč-
ní divadelné predstavenie s vynikajúcim herec-
kým obsadením (viac na 2 str. prog. prílohy).

MANDARÍNKOVÁ IZBA
DIVADLO



Pondelok 14,30 h - Hudobný kurz klavír
    16,15 h a 18,00 h - Joga                        
       18,00 h a 19,00 h - Cvičenie pre ženy
Utorok       18,00 h - Brušný tanec zač.

  18,30 h - Kalanetika
Streda 18,00 h - Brušný tanec pokr.  
    18,15 h - Joga 
    18,30 h - Cvičenie pre ženy (CVČ)
Štvrtok 16,15 h a 18,00 h - Joga
Piatok       14,30 h - Hudobný kurz klavír

KURZY VO FEBRUÁRI
Pondelok Každý pondelok od 8, 00 – 14,00 h 
                 Únia nevidiacich a slabozrakých SR

20. 2. o 14,00 h - SZ telesne postih.
Utorok     14. 2. od 12,30 – 17,30 h
                 Klub altern. medicíny – p. J. Dedík 
Streda      1. 2. o 17,00 h - Výbor MO MS
                 8. 2. o 15,00 h - Klub chorých 
                                            na skler. multiplex
Štvrtok od 18,00 h – Klub  latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h - A klub

KLUBY VO FEBRUÁRI

Pozývame  vás  na  divadelné predstavenie
MANDARÍNKOVÁ IZBA

22. februára o 19,00 h v MsKS
ZUZANA TLUČKOVÁ

 MAROŠ KRAMÁR
PAVOL TOPOĽSKÝ

BIBIANA ONDREJKOVÁ
Komédia R. Thomasa v réžii 
Ľ. Vajdičku plná francúzskeho 

espritu a šarmu. 

Zaujímavé príbehy ľudí
vo vtipných jednoaktovkách 

s prekvapivým, 
priam detektívnym záverom. 

Všetky sa odohrávajú v malom
 parížskom hotelíku a záhadnej izbe, 

zvanej mandarínková, 
ktorá má svoj vlastný príbeh.

 Vstupné 11 € 
Inf.: MsKS 771 0640, 771 2770

 Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom 
v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. 
A. Ručkayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8 
pokračuje v projekte Bezplatnej právnej porad-
ne. Najbližší termín stretnutia s advokátom  je 
23. februára o 17,00 h.

 V MsKS na 1. posch. č. dv. 11 vám advo-
kát poradí v oblasti trestného, pracovného a 
občianskeho práva. Poradenstvo nezahŕňa
spisovanie podaní či zastupovanie klienta pred 
súdom. Keďže ide o bezplatné poradenstvo, 
jeho služby sú určené osamelým matkám s 
deťmi, nezamestnaným, sociálne znevýhodne-
ným občanom a dôchodcom.

PRÁVNA PORADŇA



streda 1.   o 19.00 h
ODCHÁZENÍ                                   GARFIELD FILM
Prvý a posledný film Václava Havla
Príbeh zachytáva osobné trápenia loveka ustupujúceho z 
výslnia. Rieger je starnúci muž odtrhnutý od reality, 
uväznený v kruhu blízkych, ktorý sa mu pred o ami
rozpadáva. Snaží sa kontrolova  svoj obraz, ale v 
prítomnosti mladej obdivovate ky ešte dokáže oži  a 
podlieha  pokušeniu.
Výborná hudba: Michal Pavlí ek 
Hrajú: Josef Abrhám, Dagmar Havlová Veškrnová, Eva 
Holubová, Jaroslav Dušek, Ji í Machá ek, Ji í Lábus, …

R                        absurdná komédia                       93 min. 
eská verzia                                                  vstupné: 2,00 €  

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

VÍKEND S LARSOM VON TRIEROM 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
sobota 4.  o 19.00 h 
ANTIKRIST                                                       ASFK    
Repríza najškandálnejšieho filmu Von Triera, ktorý sa 
neštíti provokovania a testovania hraníc diváckej tolerancie. 
Úh adne vystavanú ilúziu vzápätí zborí a poprie, alebo 
aspo  nebadane ironicky zosunie. V prípade Antikrista asi 
povstanú predovšetkým feministky s obvinením 
z mizogýnie – nepriate stva k ženám, prípadne budú 
citlivejší jedinci pobúrení nieko kými krvavými 
a pornografickými scénami. Ostatní nebudú pár týžd ov
môc  bezstarostne vk znu  do trávy a vychutna  si 
ševelenie stromov. Rizikovým faktorom pri vstupe do 
kina by mohla by  depresívna nálada alebo sledovanie 
filmu vo dvojici. Ak ste mali niekedy ambíciu prinavráti
duševné zdravie svojmu partnerovi, Antikrist vás z toho 
spo ahlivo vylie i. Von Trier ním zakri al do sveta, ktorý sa 
ochotne vkladá do rúk pozitivistov, že CHAOS VLÁDNE 
a pokusy skroti  ho sú neisté.
Cena za najlepší ženský herecký výkon - Cannes 2009 
(Carlotte Gainsbourg)
DÁN., SRN, FRANC.   psychothriller                    104 min. 
eské titulky                                                  vstupné: 2,20 €  

tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
nede a 5.  o 19.00 h 
MELANCHÓLIA                                                ASFK
Repríza krásneho filmu o konci sveta.  
Novinka permanentného dánskeho provokatéra Larsa 
von Triera. Uhran ivý príbeh dvoch sestier, z ktorých tá 
mladšia sa práve vydáva, ke  spoza slnka vystúpi ervená
planéta, s ktorou sa má Zem zrazi . V hlavných úlohách 
uvidíme plavovlasú krásku Kirsten Dunst a démonickú 
Charlotte Gainsbourg, ktorá ohúrila divákov i kritiku 
svojim suverénnym herectvom v Trierovom 
predchádzajúcom šokujúcom mystériu Antikrist.
Cena za najlepší ženský herecký výkon - Cannes 2011 
(Kirsten Dunst)     Cena za najlepší európsky film 
roku 2011 - MFF Berlín 
DÁN., TAL., FR.      psychologická dráma            130 min. 
slovenské titulky                                           vstupné: 2,20 € 
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov     

streda 8.   o 19.00 h
NEVINNOS                                     GARFIELD FILM
Repríza posledného filmu Jana H ebejka.
Lásky sa nikdy nezbavíš. 
Výborný film s ne akaným pokra ovaním spo iatku 
jednoduchej zápletky. 
V aka skvelým hercom a kamere, dokonalému strihu a 
réžii máte postarané o zážitok, ktorý ani na chví u nenudí.
Cena eskej filmovej kritiky za rok 2011 
Najlepší mužský herecký výkon vo ved ajšej úlohe:
Hynek ermák
Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe: 
Anna Geislerová 
Cena eský lev 2011 – nominácie: kamera, pôvodná 
hudba, herec vo ved ajšej úlohe – Hynek ermák, here ka
v hlavnej úlohe – Anna Geislerová, here ka vo ved ajšej
úlohe – Anna Linhartová 

R                                   dráma                                98 min. 
eská verzia                                                 vstupné: 2,00 €  

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 11., nede a 12.  o 19.00 h 
VYMEDZENÝ AS                                 TATRAFILM 
Ži ve ne. Alebo to aspo  skús. 
Predstavte si, že môžete ži  len do 25 rokov. Potom 

zomriete. Pokia  nezarobíte, neukradnete, alebo nezdedíte 
nejaký as naviac. Príbeh v hlavnej úlohe s Justinom 
Timberlakom sa odohrává v blízkej budúcnosti, v ase,
kedy peniaze neznamenajú vôbec ni  – platí sa asom.
USA                      ak ný sci-fi thriller                    109 min. 
slovenské titulky                                            vstupné: 2,30 € 
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov          

streda 15.   o 19.00 h
MOJA KRÁSNA U ITE KA                  MAGIC BOX 
Ke  si myslíš, že všetko, o malo zmysel, je už dávno pre ,
objavíš dôvod, pre o ži . Chlapík po strate zamestnania si 
chce zvýši  kvalifikáciu a zamiluje sa do svojej u ite ky. 
Hrajú Tom Hanks a Julie Roberts …
USA  romantická komédia                       90 min. 
eské titulky                                                  vstupné: 2,20 €  

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

sobota 18., nede a 19.   o 19.00 h 
JACK & JILL                                               ITA FILM  
Úspešný manažér reklamnej agentúry v Los Angels Jack 
(Adam Sandler) žije takmer dokonalým životom s 
výnimkou jedinej pretrvávajúcej chybi ky - sestry Jill (Adam 
Sandler), jeho dvoj a a.
USA                          komédia                              91 min.  
eské titulky                                                  vstupné: 2,30 € 

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov   

streda 22.   o 19.00 h
JANA EYROVÁ                                      TATRAFILM   
Repríza, vynikajúce spracovanie klasického románu. 
Treba vidie  na ve kom plátne!
Hrdinka, ktorá neprestáva inšpirova  generácie itate ov
a divákov po celom svete, si teraz v aka novému 
a odvážnemu filmovému spracovaniu režiséra Cary Joji 
Fukunaga (Sin Nombre) nachádza cestu k novej generácii. 
V hlavných úlohách romantickej drámy sa predstaví Mia
Wasikowska (Alenka v ríši divov) a Michael Fassbender.
VB, USA                romantická dráma                    120 min. 
eské titulky                                                  vstupné: 2,50 €   

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov         

sobota 25., nede a 26.   o 19.00 h 
SILVESTROVSKÁ NOC          CONTINENTAL FILM 
Film oslavuje lásku, nádej, odpustenie, druhé šance aj 
nové za iatky v najrušnejšom meste sveta – New Yorku 
po as najo arujúcejšej noci roka. Hrajú: Halle Berry, 
Jessica Biel, Jon Bon Jovi, Robert De Niro, Katherine 
Heigl, Sarah Jessica Parker, Michelle Pfeiffer ...  
USA  romantická komédia                     100 min. 
slovenské titulky                                            vstupné: 2,30 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov     

streda 29.   o 19.00 h
MIESTNOS  SAMOVRAHOV                          ASFK 
Virtuálny svet, ktorý je úto iskom pred tým reálnym, sa 
jedného d a môže sta  pascou. 
Film sa  zameriava na najvyužívanejšiu zbra  sú asnosti v 
stredoškolskej politike – Internet. Dominik, ktorý je v škole 
ponižovaný, sleduje komentáre, ktoré o om šíria jeho 
rovesníci na sociálnych sie ach a doženie ho to tak aleko, 
že sa už nechce vráti  do školy a uzatvára sa do 
virtuálneho sveta. Miestnos  samovrahov slúži len na to, 
aby šokovala vonkjaší svet, nie na to, aby pomáhala rieši
problémy jej lenov... Ide o život. 
MFF Artfilmfest 2011 SR – hlavná cena Modrý anjel,  
MFF Cottbus 2011– hlavná cena,  
MFF Giffoni – najlepší film, hudba, režisér,  
MFF Berlín 2011 – nominácia v sú aži o Teddy Award, 
Festival po ských filmov v Gdyni – Strieborné levy pre 
film a Zvláštne ceny za kostýmy a zvuk. 
PO SKO                        dráma                               117 min. 
eské titulky                                                  vstupné: 2,20 €  

tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

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

 tel. č.: 771 25 75. Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.
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Nielen pre zamilovaných k sv. Valentínovi 
je určená februárová pozvánka do kina Považan.

ODCHÁZENÍ -  streda 1.  februára o 19.00 h:
 Film,  ktorý musel prísť. Prvý a posledný  lm Václava Havla.
 Príbeh sa odohráva v zlomovom okamžiku života  dlhoročného kancelára Dr. Viléma Riege-
ra (J.Abrhám), ktorý  prišiel o svoj post. Musí sa vysťahovať z vládnej vily a musí ustáť rozklad 
svojich životných istôt, svojho „dvora“, a uvedomiť si, ako málo ho vlastne poznal: z „lojálneho“ 
tajomníka (O. Kaiser) sa stáva zradný had, z protivného byrokrata (J. Lábus) jediný verný po jeho 
boku. Zmenu nestrávia ani jeho najbližší: kancelárova dlhoročná priateľka Irena (D. Havlová), jeho 
staršia dcéra (T. Vilhelmová) pozvoľna ustupuje  od svojho pôvodného úmyslu ubytovať ho u seba. 
Naopak mladšia dcéra (I. Uhlířová), ktorá sa zdala byť len akousi ozdobou rodiny, ako jediná hľadá
reálne východisko.
  Z vyšších miest prichádza ponuka, ktorá sa neodmieta: mohol by vo vile ostať, ak verejne 
podporí svojho  politického protivníka (J. Dušek). Táto výzva je navyše sprevádzaná vydieraním 
cez kompromitujúce listy, ktoré sú Riegrovi nepriatelia pripravení podhodiť bulvárnym médiám. 
Dokáže zlomený Rieger odolať, alebo ho čaká ponižujúca a de nitívna kapitulácia?

Film ČR trvá 93 minút a  je  NN do 12 rokov.

VÍKEND S LARSOM VON TRIEROM
ANTIKRIST -  sobota 4.  februára o 19.00 h  (ASFK): 
 Repríza najškandálnejšieho  lmu festivalu v Cannes 2009 ponúka  úplne nevšedný zážitok, 
ktorý hraničí s fyzickým prežitkom. 
 Príbeh manželského páru, ktorý odchádza vyrovnať sa so stratou malého syna na opustenú 
chatu v lese,  je nielen plný nečakaných zvratov, dusnej atmosféry, ale aj fóbií majstra postmoder-
nej réžie, dánskeho režiséra Larsa von Triera. 
 Antikrist je predovštekým silno vizuálnym obrazom do ľudského podvedomia, z ktorého vystu-
pujú démoni, o sile ktorých sme nemali potuchy.

Psychothriller koprodukcie Dánska, SRN a Francúzska trvá 104 minút a je  MN do 15 rokov.

MELANCHÓLIA  - nedeľa 5. februára  o 19.00 h (ASFK): 
Repríza krásneho  lmu o konci sveta sa začína  honosnou svadbou, končí  - koncom sveta. 

Nový  lm permanentného dánskeho provokatéra L. von Triera rozpráva príbeh dvoch sestier, 
z ktorých tá mladšia sa práve vydáva, keď spo-
za slnka vystúpi červená planéta, s ktorou sa 
má Zem zraziť…
 Režisér Trier je povestný precízne grado-
vanou atmosférou s neočakávanými zápletka-
mi i zvratmi, ktoré ústia do ešte neočakávanej-
šieho  konca. 
 Film koprodukcie Dánska, Talianska a 
Francúzska s hviezdnym obsadením: Kirs-
ten Dunst - Cena za najlepší ženský herecký 
výkon  v Cannes 2011), Charlotte Gainsbourg, 
Kiefer Sutherland... trvá    130 minút a je MN 
do 15 rokov.

POZVÁNKA DO KINA
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CENTRUM POMOCI - SPRÁVNA ODPOVEĎ V PRAXI
 Samota a chudoba  vždy budú medzi nami, 
nikdy nevymiznú. Dôležité je však vedieť na 
ne správne odpovedať. O to sa snažia centrá 
pomoci človeku (CPČ), ktoré v ostatnom období 
začala zriaďovať Trnavská arcidiecézna  chari-
ta (TTACh). S jediným cieľom, aby „odpoveda-
li“  na  zložité životné situácie  a problémy  ľudí.
Niektorí sa  možno do nich dostali sami, iní nie 
vlastnou vinou. Ale to nie je  podstatné. Podstat-
né je odhodlanie podať pomocnú ruku tým, ktorí 
pomoc  potrebujú. Uviedol riaditeľ TTACh PhDr. 
Boris Hrdý 25. januára vo svojom uvítacom prí-
hovore k predstaviteľom Trnavskej  arcidiecézy, 
mesta, štátnej správy a ďalším hosťom prítom-
ným na slávnostnom otvorení CPČ v Novom 
Meste nad Váhom v jeho dočasnom sídle v pries-
toroch pastoračného centra. 
 - Našu snahu  vyjadruje i logo TTACh, ktoré-
ho súčasťou sú dve slová „... spájať a pomáhať“,
zdôraznil. -
 Význam zriadenia CPČ v našom meste 
vyzdvihol aj generálny vikár PhDr. Ladislav 
Kuna. Vyjadril presvedčenie, že vďaka  nemu sa 
niektorým ľuďom podarí zlepšiť život. 
 - Žehnám  tejto iniciatíve v Novom Meste nad 
Váhom  a dúfam, že budeme ďalej spolupracovať
v ďalších krokoch,  aby  toto dielko pokračovalo a 
rástlo.-
 Túto aktivitu uvítal i primátor nášho mesta 
Ing. Jozef Trstenský:
 - Doteraz v našom meste  nepôsobila  žiad-
na  charitatívna  organizácia, na  pleciach  mesta 
ležala starosť o  ľudí potrebujúcich pomoc. Vybu-
dovali sme útulok pre ľudí bez  prístrešia, ale 
mnohí našu pomoc odmietajú. Tu  vidím  veľké
pole  pôsobnosti  pre CPČ: pokúsiť sa u týchto 
ľudí o zmenu  životného štýlu a postoja k životu. 
Prebrať ich z letargie  a presvedčenia, že  všetko 
je  pre nich stratené.-
 Zámery centra pomoci človeku priblížila jeho 
vedúca PhDr. Helena Pytlíková (na foto hore) z 
Novej Dubnice. 
 - V prvej fáze činnosti budeme vyhľadávať
ľudí v ťažkej sociálnej situácii alebo bez domo-
va a informovať ich o existencii centra a jeho 
službách. Klientom ponúkneme sociálne  pora-
denstvo. Pre nás to znamená podrobne sa obo-
známiť so zložitou situáciou konkrétneho klienta, 
stanoviť sociálnu diagnózu a spolu s ním hľadať

a nachádzať vhodné riešenie. 
Súčasťou poradenstva bude 
i prevencia: pomôcť ľuďom
nájsť spôsob, ako v budúc-
nosti podobným problémom 
predchádzať. Spočiatku bude 
CPČ fungovať  tri dni v týždni 
– pondelok až stredu v popo-
ludňajších hodinách s „dlhým 
dňom“ v stredu. -
 Podľa slov  Dr. Pytlíkovej, ktorá doteraz  pra-
covala  ako sociálna  pracovníčka a problematiku 
bezdomovcov, sociálne slabších či neprispôsobi-
vých ľudí dôverne  pozná z práce na Psychiatric-
kej  klinike v Trenčíne,  perspektívne  by centrum 
chcelo svoje  služby rozširiť podobne  ako v Trna-
ve napr.  o  streetwork, nízkoprahové centrum a 
pod.
 - Trnavské CP má za sebou rok činnosti,
- dopĺňa Mgr. Zuzana Ryšková, sociálna  kurá-
torka,  vedúca Sociálneho a projektového centra 
Trnava koordinátorka  centier pomoci človeku.
 - Keď  sme  ho v januári 2011 otvárali, netušili 
sme, že sa po roku ďalšie, v poradí druhé otvorí 
na  území iného dekanátu. Dnes sa tak stalo a to 
je dobre. Pomoc  má ísť za ľuďmi, nie  naopak.- 
 Tejto myšlienky sa v Trnavskej  arcidiecéznej 
charite dôsledne pridržiavajú. Dôkazom je  i vznik 
CPČ v našom  meste, ku ktorého vo februári pri-
budne ďalšie v Seliciach. Perspektívne  uvažujú 
so zriadením CPČ v každom  dekanáte arcidiecé-
zy. Niet pochýb, že v žiadnom z nich sa nebudú 
musieť na nedostatok práce sťažovať.          -eg-

 *Slávnostného prestrihnutia pásky sa ujali 
generálny vikár PhDr. L. Kuna (vľavo) a primátor 
mesta Ing. J. Trstenský.
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OSOBNOSTI MESIACA

 Z CISCO AKADÉMIE VYJDÚ ŠPIČKOVÍ ODBORNÍCI

 SOŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom 
aj tento školský rok  otvorila ďalšie semestre 
CISCO Akadémie, a to s ešte väčším poč-
tom študentov ako minulý rok, čo nás veľmi teší. 
 Cieľom akadémie je vyškoliť sieťových od-
borníkov predovšetkým v oblasti návrhu, budo-
vania a správy počítačových sietí. Vyučujeme
najväčší a najkomplexnejší vzdelávací program
na svete CCNA Exploratoin, ktorý si aj na Slo-
vensku získal významnú pozíciu v oblasti od-
borného vzdelávania. Naši študenti získavajú 
nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické 
skúsenosti v oblasti súčasných a práve zavádza-
ných komunikačných technológií. Tieto vedomosti 
študentovi umožnia úspešné absolvovanie me-
dzinárodne platnej a uznávanej certifikačnej 
skúšky CCNA Exploration (Cisco Certified 
Networking Associate).
 Štúdium CISCO Akadémie má pre žiakov, 
ale aj pre ľudí pracujúcich v komerčnom zamest-
naní, nemalý význam. Medzinárodne uznávaná 
certifikácia CCNA Exploration je veľmi vhodným 
doplnením  vzdelania v oblasti počítačových sietí. 
Takto pripravený sieťový špecialista má veľké
šance uspieť v dnešnej vysokej konkurencii práce 
v obore sieťových a komunikačných technológií. 
Mnohé firmy z oblasti IT si kladú ako jednu z 
podmienok pre uchádzačov o zamestnanie mať
CCNA certifikáciu.

Ďalší kľúčový význam certifikácie je, že takto 
pripravený IT špecialista sa na základe dosiah-
nutých vedomostí a skúseností ľahšie a rýchlejšie 
zorientuje v problematike IT. Má efektívnejšie u-
platnenie vo svojej pracovnej pozícii, čo mu vytvára 
predpoklad pre jeho stabilnú pracovnú pozíciu, 
taktiež jeho profesijný a samozrejme finančný rast.

Štatistiky ukazujú, že pracovníci certifikovaní 
CCNA certifikátmi majú v priemere o 12% vyšší 
príjem.
 Príprava na certifikáciu pozostáva zo štyroch 
samostatných semestrov, t.j. ucelených, tematicky 
zameraných blokov. V priebehu každého semes-
tra absolvujú študenti stanovený počet praktických 
cvičení, testov a na záver absolvujú záverečnú
praktickú úlohu a záverečný test. Veľkou výhodou 
našej akadémie je, že študenti majú možnosť
každý samostatne pracovať na Cisco sieťových
zariadeniach. Ide o hardvér, ktorý je v súčasnej
dobe plne nasadený v komerčnej sfére. Budú si 
môcť otestovať rôzne nastavenia a situácie, v 
ktorých sa ocitnú v praxi.
 Zaujímalo nás, čo študentom dalo štúdium 
na  CISCO Akadémii a čo od jeho absolvovania 
očakávajú. Tu sú postrehy niekoľkých z nich:

Daniel Hlávek, 4.ročník: Získal som veľa
informácii z oblasti počítačových sietí. Mám cer-
tifikát CCNA Exploration 1 a chcem získať aj 
ďalšie. Očakávam, že mi certifikáty dajú väčšie
šance pre nájdenie si  dobrého zamestnania a že 
v ňom  plne využijem získané vedomosti. 

Filip Havrlent, 4. ročník: V Cisco Akadémii 
som sa dozvedel veľa informácii z oblasti PC 
sietí. Teraz som v druhom semestri. Očakávam,
že moje vedomosti a taktiež získané certifikáty mi 
pomôžu sa uplatniť na trhu práce. 

Jozef Bezák, 4.ročník: Vďaka Cisco Akadémii 
som si rozšíril vedomosti v oblasti sieťových tech-
nológii, čo vzbudilo vo mne ešte väčší záujem o 
túto problematiku. Štúdium na Cisco Akadémii 
môžem každému len odporučiť a očakávam, že 
mi pomôže uplatniť sa v zamestnaní. 

Jakub Káčer, 4. ročník: Som rád, že môžem 
na našej škole študovať v Cisco Akadémii  a určite
chcem v štúdiu ďalej pokračovať.         
               Bc. Juraj Sloboda, inštruktor

● Ján Hrušovský (4.2. 1892 - 7. 3. 1975) 
- spisovateľ, novinár - Nové Mesto nad Váhom: 
rodák; 120. výročie narodenia,

● Peter Matejka (26. 6. 1943 - 10. 2. 1972) 
– akad. maliar, pedagóg - Nové Mesto nad 
Váhom: rodák; 40. výročie úmrtia,
      (Pokračovanie na str. 16 dole)  → → → →
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 Pampúšiky  smažené priamo v klube dôchod-
cov (KD)  a sprievod  masiek  nie  sú len spo-
mienkou na  fašiangy, 18. februára sa stanú reali-
tou, keď si ich na  Ul. 1. mája po roku  zopakujú. 
O ďalších  akciách  vlaňajška , ktoré sú pre  senio-
rov inšpiráciou i pre tento rok, nám porozprávala 
predsedníčka  KD Anna Balkovicová.
 - Ženám a mamám patrili akcie k MDŽ a Dňu
matiek. Členky  KD prišli pozdraviť deti z mater-
skej školy. Vlani sme v MsKS navštevovali kon-
certy, hudobné a divadelné predstavenia. Rady, 
ako sa  starať o svoje  zdravie, nám  odovzda-
li MUDr. Mora a MUDr. Durdíková. Literárne 
popoludnia v réžii Mgr. D. Bonevovej, vedúcej 
literárneho krúžku, nám priblížili život a dielo re-
gionálnych autorov. V priebehu roka naši seniori 
navštevovali rekreačné zariadenia a kúpele za 
prispenia štátnej  dotácie, MsÚ a Ústredia JDS. 
Ďalej sme  spoznávali naše  mesto,  jeho okolie a 
krásy Slovenska a blízkej  Moravy.
 V máji JDS a KD usporiadali prehliadku spe-
váckych súborov seniorov z nášho okresu a heli-

gonkárov z Myjavy. Naši záhradkári sa v septem-
bri na  jesennej výstave veru mali čím pochváliť.
Z príležitosti Mesiaca  úcty  k starším nám pekný 
program i s príhovorom v októbri predniesla Mgr. 
E. Magálová zo ZUŠ. Na  sklonku roku nechýbalo 
tradičné slávnostné posedenie k Vianociam s 
bohatou vianočnou  nádielkou. O príjemný zážitok 
z hudobno – slovného pásma sa  postaral SZ 
Zvonky s organizačnou vedúcou M. Ďurinovou
a dirigentkou Bc. F. Chalániovou. Zavítali medzi 
nás i primátor mesta Ing. J. Trstenský a Ing. A. 
Podhradská a neprišli s prázdnymi rukami, za 
vianočný darček im srdečne ďakujeme. Medzi 
sviatkami sme stihli zablahoželať jubilantom os-
tatného štvrťroka vlaňajška. Prišli im zaspievať
PaedDr. M. Viteková, deti zo ZŠ v Beckove 
i domáce Zvonky. Nový rok privítalo niekoľko
členov v KD a spoločne si pripili na šťastie a zdra-
vie, ktoré želáme nielen seniorom, ale i ostatným 
občanom mesta.-

SPRIEVOD  MASIEK A PAMPÚŠIKY NIE  SÚ LEN SPOMIENKOU

ZVÍŤAZILI TVORIVOSŤ A INVENCIA
  Defilé tvori-
vosti a invencie 
dostalo priestor 
5. januára 
na  tradičnom 
K a r n e v a l e 
na ľade. A 
bolo sa na čo
dívať, bolo čo
obdivovať.   
  Ani upršané

 počasie neodradilo zhruba osemdesiat detí
v maskách, aby sa v celej svojej kráse pred-
viedli na korčuliach. Odborná porota mala 
čo robiť, aby z toľkého množstva vybrala tie
najvýnimočnejšie. Napokon ocenila po päť naj-

krajších dievčenských a chlapčenských masiek.
 - Pri výbere a odmeňovaní sme  dôraz 
kládli na nápaditosť a uplatnenie fantázie pri 
ich tvorbe,- konštatuje riaditeľka CVČ v Novom 
Meste nad Váhom PhDr. Jana Heveryová.
 -  Šancu mali vlastnoručne, resp. za pomoci 
príbuzných či priateľov zhotovené masky, nie 
kúpené v obchode. Preto u nás zabodovali napr. 
Červená čiapočka s domčekom na  chrbte a 
vlkom pod pazuchou, pavúk s muškou lapenou v 
sieti či  s invenciou zhotovené lietadlo, ponorka a 
vodník. –
 Naprázdno však neodišlo žiadne dieťa. 
Organizátori karnevalu: Mesto,  CVČ a TSM Nové 
Mesto nad Váhom ocenili snahu každého z nich 
sladkou drobnosťou.          Foto: Martin Šimovec

(Dokončenie zo str. 15)
● Alexander Pockody (21. 8. 1906 - 12. 2. 

1972) - spisovateľ, pedagóg - Nové Mesto nad 
Váhom: pôsobenie, v našom  meste  je  i pocho-
vaný; 40. výročie úmrtia,

● Ivan Úradníček (27. 2. 1937 - 14. 2. 1973) 
- scenárista, televízny redaktor - Nové Mesto nad 
Váhom: pôsobenie; 75. výročie narodenia.
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 Osvetové centrum Rómov (OCR) vstúpilo 
do nového roka s predsavzatím pokračovať v 
úspešnej  práci vlaňajška.
 Najväčším prínosom v roku 2011 bol opätovný 
návrat asistentky pre rómske deti Danky Pevnej 
na Základnú školu Odborárska ul., kde OCR 
pôsobí. Vďaka jej príchodu sa začalo s deťmi
opäť systematicky a pravidelne pracovať, čo
bolo nevyhnutné pre ďalšie úspešné fungovanie 
klubu. Na začiatku školského roka dobrovoľníci
spolu s Dankou zorganizovali pre deti uvítaciu 
akciu Puding party. Pri pudingu sa porozprávali 
o prázdninách a zažili kopec zábavy. 
 Aby deti celý rok nesedeli v klube, dobrovoľníci
pre nich zorganizovali futbalovo - volejbalový tur-
naj na ihrisku  školy. Hneď ako to počasie dovo-
lilo, sa chlapci i dievčatá z Trenčianskej ul.  pre-
sunuli na ihrisko. Pozvané boli i deti z Detského 
domova v Adamovských Kochanovciach a deti z 
Trenčianskych Teplíc z akčnej skupiny Masky.  Po 
odohraní zápasov čakal na ich účastníkov  pútavý 
program. Zahrali si mnoho nových zaujímavých 
hier, zabavili sa spolu a nakoniec si spoločne
odpočinuli pri  kofole. 
 Najväčšou udalosťou minulého roka bola ú-
časť na európskej mládežníckej výmene v Ho-
landsku. Zúčastnili sa jej 4 deti z Trenčianskej ul. 
vo veku od 13 do 17 rokov spolu s dobrovoľníčkou
z OCR. V Holandsku sa stretli so skupina-
mi účastníkov z Poľska, Turecka i Holandska. 
Pre všetkých to bol týždeň nabitý novými 
skúsenosťami, zážitkami a priateľstvami. Bolo 
skvelé sledovať,  ako sa štvorica  mladých, ktorí 
sa po prvýkrát dostali do  zahraničia a zároveň i 
za hranice komunity, dokážu dorozumieť, dokážu 
pochopiť inú kultúru a skvele zapadnú do úplne 
cudzieho prostredia. Táto výmena ich v mnohom 
posunula dopredu a motivovala ich pracovať
na sebe, k dosahovaniu čo najlepších výsled-
kov. Obrovský prínos mala i pre novomestské 
Osvetové centrum Rómov. Totiž ak sú motivované 
deti, ak sa snažia a chcú získať čo najviac, práca 
s nimi je oveľa jednoduchšia. Je to takisto mo-
tivácia pre ostatné deti, ktoré vidia, že ak sa budú 
snažiť, môžu sa práve ony  dostať nielen za  hra-
nice  pre  nich nie najpríjemnejšej každodennosti, 
ale i  inej krajiny. 
 Hlavnou prioritou OCR – ka v roku 2012 je 
fungovať aspoň tak ako doteraz. Získavať nových 
dobrovoľníkov,  ktorí by svoj čas venovali deťom,

ktoré ho potrebujú a neuveriteľne si ho cenia, 
stretávať sa s nimi čo najčastejšie a organizovať
pre ne čo najlepšie akcie a podujatia. Takisto sa 
budeme snažiť spolupracovať s mestom a ostat-
nými organizáciami,  aby sme mohli oživiť život 
mladých v Novom Meste nad Váhom. Tak nám 
držte palce.                       Alexandra Kurišová

S PREDSAVZATÍM NADVIAZAŤ NA ÚSPEŠNÝ VLAŇAJŠOK

POTREBUJETE POMOC?    
PRO-DO - V  VÁM POMÔŽE!

Poskytne pomoc:

-   seniorom (mobilným i ležiacim),
-   zdravotne postihnutým  dospelým 
    od 18. roku života,
-   rodinám s deťmi vo veku 
     od 1 – 10 rokov,
-   vypracovanie projektovej 
    dokumentácie na získanie 
 nančných prostriedkov.

 Na požiadanie pomoc v  byte klienta 
počas prac. týždňa + víkendy + sviatky 

KONTAKTY: 
00421 944 424 418

pro-do-v @pobox.sk
www.pro-do-v@stranky.sk

 Predám záhradu v Hrachovišti, 130 árov, 
zväčša orateľná, prístup z dvoch strán, 

potok – 3 000 €. Tel. 0904 519 127
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 Dedenie je možné definovať aj ako  prechod 
majetku a iných majetkových práv a povinností 
po zomrelej osobe (poručiteľovi) na dediča alebo 
dedičov. Dedičstvo, teda súbor majetku a majet-
kových práv, je možné nadobúdať  buď zo závetu, 
alebo v prípade, ak poručiteľ nezanechá závet, 
nadobúdanie dedičstva sa riadi ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka (teda pôjde o dedenie 
zo zákona). Poručiteľ môže v závete určiť spô-
sob, akým nadobudnú jeho dedičia majetok po 
jeho smrti. Akékoľvek úkony za života pre prípad 
smrti, okrem závetu, sú vylúčené. Napr. darovanie 
majetku za života pre prípad smrti poručiteľa nie 
je podľa slovenskej legislatívy platné. Dedičstvo
sa nadobúda po smrti poručiteľa. Ak poručiteľ
zanechal závet, budú dediť dedičia zo závetu, ak 
by takýchto dedičov nebolo, nastupujú dedičia
zo zákona. Ak by poručiteľ nemal dedičov, nado-
budne majetok  štát (tzv. Odúmrť).
 Dedič má vždy právo dedičstvo odmietnuť, a 
to bez ohľadu na to, či ide o dedenie zo závetu, 
alebo zo zákona. Odmietnutie sa musí  vykonať
písomným vyhlásením zaslaným príslušnému sú-
du alebo ústnym vyhlásením vykonaným na súde. 
Dedič môže vyhlásenie o odmietnutí dedičstva
vykonať len v lehote 1 mesiaca odo dňa, kedy súd 
dediča upovedomil o práve dedičstvo odmietnuť.
Súd zároveň musí dediča v takomto oznámení 
upovedomiť o následkoch odmietnutia dedičstva.
Dedič však nemôže odmietnuť dedičstvo, ak 
svojím konaním dáva najavo, že ho odmietnuť
nechce. Ak odmietne dedičstvo, odmieta celý 
svoj nárok. Dedičstvo nie je možné odmietnuť
len sčasti, taktiež nie je možné s odmietnutím 
dedičstva spájať akékoľvek výhrady alebo pod-
mienky; takéto vyhlásenia nemajú účinky od-
mietnutia dedičstva. Treba si však uvedomiť,
že vyhlásenie o odmietnutí  alebo neodmietnutí 
dedičstva vykonané v požadovanej forme, nie je 
možné odvolať.
 Dedič sa môže počas dedičského konania 
nechať zastúpiť splnomocneným zástupcom, ktorý 
vykonáva za neho všetky úkony, na ktoré ho dedič
splnomocní. Dedičom môže byť akákoľvek  fyzická 
alebo právnická osoba, ktorú poručiteľ za dediča
označil, alebo ktorú za dediča určuje zákon. Zákon 
však určuje, že nebude dediť osoba, ktorá sa 
dopustila voči poručiteľovi úmyselného trestného 
činu (a to nielen voči poručiteľovi, ale i voči jeho 
manželovi, deťom alebo rodičom). Ak by  však 
poručiteľ takýto čin dedičovi odpustil, je možné, 
aby takáto osoba dedila.  Poručiteľ má právo 
určiť, že niektoré osoby po ňom výslovne dediť

nebudú, takéhoto vyhlásenie je potrebné vykonať
v závete. 
 V prípade, ak by poručiteľ chcel vydediť svoje 
dieťa (potomka), môže tak učiniť len za splnenia 
zákonom stanovených podmienok, a to ak syn 
alebo dcéra: 
 * v rozpore s dobrými mravmi neposkytol 
poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe,  starobe 
alebo v iných závažných prípadoch,
 * o poručiteľa trvalo neprejavuje skutočný
záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
 * bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na 
trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného 
roka,
 * trvalo vedie neusporiadaný život.
 Poručiteľ musí spísať listinu o vydedení, v 
ktorej výslovne určí dôvody vydedenia konkrétnej 
osoby. Ak by dôvod  neuviedol, na takúto listinu sa 
nebude prihliadať.

PRECHOD  DLHOV 
 Dedič zodpovedá za poručiteľove dlhy do 
výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva. Ak je 
viac ako jeden dedič, zodpovedajú všetci dedičia
za náklady poručiteľovho pohrebu a za poručiteľo-
ve dlhy podľa pomeru dedičstva, ktoré nadobudli; 
pomer sa stanovuje ako hodnota toho, čo príslušný 
dedič nadobudol v pomere k celému dedičstvu.
 Predĺženie dedičstva znamená, že výška dlhov 
poručiteľa je vyššia ako celková hodnota dedičstva,
ktoré zanechal. V takomto prípade je možné, 
aby sa dedičia s veriteľmi poručiteľa dohodli, že 
im dedičia prenechajú celé dedičstvo poručiteľa
na úhradu dlhov, ktoré po poručiteľovi zostali. 
Takúto dohodu dedičov a veriteľov musí  schváliť
súd. Pritom súd takúto dohodu môže schváliť,
ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom.
 V prípade, ak nedôjde k dohode medzi dedičmi
a veriteľmi, spravuje sa povinnosť dedičov plniť
tieto dlhy ustanoveniami Občianskeho súdneho 
poriadku o likvidácii dedičstva.
 Dedičia  nezodpovedajú veriteľom poručiteľa
za pohľadávky, ktoré neoznámili súdu, ak ich súd 
na návrh dedičov vyzval, pokiaľ je uspokojením 
pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nado-
budnutého dedičstva vyčerpaná.
 V prípade, ak poručiteľ nemá dedičov a ma-
jetok poručiteľa nadobudne štát, zodpovedá za 
poručiteľove dlhy a za primerané náklady jeho 
pohrebu rovnako ako dedič.
 Ak nie je možné zaplatiť peňažný dlh celkom 
alebo sčasti peniazmi z dedičstva, môže štát 
použiť na úhradu i veci, ktoré sú predmetom 
dedičstva a ktoré svojou hodnotou zodpovedajú 
výške dlhu. Ak veriteľ odmietne prijatie týchto vecí, 
môže štát navrhnúť likvidáciu dedičstva.

JUDr. Adriana Ručkayová

D E D E N I E  ( I . )
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 Z pootvorených okien sa do ulice niesli zvuky 
najrozličnejších hudobných nástrojov. Miešali sa 
navzájom medzi sebou s počítaním taktov a dôb 
tlieskajúceho  učiteľa.
 V človeku to hneď vyvolalo predstavu do 
úmoru sa opakujúceho cvičenia, prehrávania nôt,
vyklepkávania rytmov – no skrátka driny.  
 Z času na čas sa v tých dobách stávalo, že k 
nám  na základnú  prišli z hudobnej školy  hľadať
talenty a  prípadných  odhodlaných záujemcov o 
to nekonečné martýrium.
 Po jednom sme chodili  k tabuli  a opakovali 
odpočítavanie, klopkanie ceruzkou po stole či
úryvky piesní. Väčšinou našli zopár dievčat, ktoré 
sa prihlásili na klavír  alebo akordeón. My, chalani, 
sme ten nábor na umeleckých adeptov prešli 
iba úškrnmi nad nepríjemnou vidinou toľkého
zbytočne  premárneného času.
 Nie že by sme na hudobnú školu celkom 
zanevreli. Chodili sme  okolo nej veľmi radi. Aj keď
o prstoklad a intonáciu vôbec nešlo. Pootvorené 
prízemné okná nám totiž poskytovali obrovský 
kus zábavy a spestrenia nudy.  Ten sladký pocit, 
keď sme striekacími pištoľami trafili  učiteľa alebo 
zmoreného žiaka  a ovlažili ich v tom úmornom 
pracovnom zápale studenou vodou. Dve - tri 

presné dávky a vždy sa nám podarilo šťastlivo
rýchlo ujsť.  Touto zábavkou sme si skracovali čas
niekoľko dní za sebou.   
 Ale ako sa hovorí, toľko sa chodí s džbánom 
po vodu.....
 Práve som zoskakoval z plechovej rímsy, keď
z brány vybehol nízky,  zavalitý, ale obdivuhodne 
mrštný učiteľ. Rozpŕchli sme sa na všetky strany,
a tak si pre svoju pomstu vybral iba jedného 
- mňa.
 Hnal ma dole Haškovou až k Bernovských 
obchodu. Pelášil som rovno za nosom a nevedel 
pochopiť, kde berie  ten sprepadený chlap  taký 
pajšel. Učil vraj  všetky dychové nástroje. Ale to 
som zistil až neskôr. Dolapil ma v úzkej uličke, čo
viedla ako skratka ku katolíckemu kostolu. Svorne 
sme kráčali potom  naspäť hore námestím  a on si 
svoju  korisť  držal pevne chvíľu za ucho, chvíľu za 
ruku. Vyzeralo to, ako keď vedú chyteného väzňa.
Ľuďom okolo vysvetľoval napoly slovensky, na-
poly česky: „Už  celej týden sme na tých  ničemov
striehli.“
 Riaditeľ hudobnej školy, pred ktorého som 
bol  predvedený, sa napodiv choval veľmi mierne. 
Spoza tenučkých rámikov dioptrických okuliarov 
hľadel na mňa tento jemný, múdry človek s 
miernym úsmevom a akoby istým pochopením. 
Hneď som bol v tej chvíli  pokojnejší. Vypytoval sa 
ma na školu,  rodičov, príbuzných,  na  menovcov, 
čo žijú v meste. A aj na to, čo ma baví okrem 
striekania vody cez okno.  Keď už bol  jeho takmer 
otcovský dohovor na konci, oslovil ma s aser-
tivitou  dnešných obchodných agentov v hlase: 
„A  nechcel by si, chlapče, chodiť k nám do hu-
dobnej?“
 Zavrtel som hlavou. Vtedy sa mi ani trochu 
nechcelo. Koľkokrát som to ale v živote obanoval!

   Milan Hurtík 

AKO SME CHODILI DO HUDOBNEJ ŠKOLY

 Bývajú v jednom činžiaku a o svojej  istej 
výnimočnosti ani netušia. Takouto jedinečnosťou
sa vyznačuje činžiak na  Ul. Klčové. V súčasnosti
v ňom v jednom byte žijú (spolu s mamou a 
babkou) prvý občan  mesta  roka 2012, Laurika 
Kusendová a v ďalšom zase druhá najstaršia 
občianka mesta spomedzi  11 Novomešťanov, 
ktorí sa narodili vo výnimočný deň priestupného 
roka -  29. februára. 

 Je to budúca osemdesiatnička p. Matilda 
Pavlíková. A  aby tej nevšednosti nebolo málo, 
na tej istej ulici v dome s iným popisným 
číslom  býva ďalšia zo skupiny „29“ – Tatiana 
Veizerová.
 Podobná situácia je  aj na  sídlisku Hájovky, 
kde na  jednej  ulici  v činžiakoch  blízko seba 
bývajú  dve  29 – februárové Novomešťanky  - 
najstaršia  z nich  p. Mária Stuchlíková  (*1920) 
a v rovnaký deň narodená, no o 56 rokov 
mladšia Petra Uhríková.

Z A U J Í M A V É . . .
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S P O M Í N A M E

V hlbokom zármutku ďakujeme všetkým príbuzným, 
susedom, priateľom a známym, ktorí prišli 4. januára 

odprevadiť na poslednej ceste 
našu drahú mamičku, babičku a prababičku
Annu LOBÍKOVÚ, rod. Ondrašovičovú,

ktorá nás opustila 2. januára vo veku 90 rokov. 
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.

     Dcéra Elenka s manželom a zať Ľuboško

�� 98 rokov ��
Anna Hrebenárová
�� 92 rokov ��

Štefan Hargaš
Mária Stuchlíková
�� 91 rokov ��

Dušan Kotúč
�� 85 rokov ��
Mária Kačerková
Irena Janošovská

Břetislav Vrubel
Emília Hrvolová

František Šteiner
�� 80 rokov ��

Ing. Jozef Číž
Mária Lacková

Mária Sekerášová
Milan Malečka
Karol Schay

Emília Kučerová
Katarína Bunčáková

Irena Čelková
Ján Lehocký

Anna Kubánová
Julianna Ričková

�� 75 rokov ��
Rudolf Benko

Mária Čapková
Jozef Kuchta

Anna Vallášová
Oľga Golubcová

Jozefa Martáková
Marián Mora 

Mária Karabová 
Erika Budayová

Miroslav Miklánek 
Eva Stanová
Jozef Gúčik

�� 70 rokov ��
Anna Zbudilová

Zoltán Durdík
Ján Vráblik

Oľga Behulová
Štefánia Roháčková

Július Janotka
Vít Lazarčík
Michal Milata 
Pavol Lazár

Jana Martišková
Milan Masár

Mária Mlčúchová
MUDr. Štefan Porubský

Františka Hašáková
Terézia Ondrášková
Liduška Wernerová

BLAHOŽELÁME

Filip Janiga 
Jakub Atalovič

Kristína Britková

Emilián Bobocký    (1940)
Božena Bublavá   (1933)
Ľudmila Čertíková   (1928)
Igor Čirka    (1946)
Emília Črmáčková   (1922)
Ján Gavač   (1918)
Štefan Hodulík   (1962)
Daniel Hykanik   (1925)
Juliana Judinyová   (1928)
Ing. Viliam Lehuta   (1935)
Anna Machajdíková   (1926)
Anna Masárová   (1937) 
Mária Matejíková   (1923)
Ing. Maximilián Paár  (1949)
Karol Pokopec   (1939)
Margita Rumanová   (1922)
Mária Sládková   (1930)
Štefánia Stuparičová  (1931)
Emília Svoradová   (1924)
Daniel Šimko   (1919)
Anna Vargová   (1922)
Božena Sládečková   (1929)

ÚMRTIA V DECMBRI

KRSTY V DECEMBRI

 Vo februári oslávia 
životné jubileá

 títo naši spoluobčania:

S M Ú T OČN É  P OĎA K O V A N I E

NAJSTARŠIA OBČIANKA MESTA
V súčasnosti najstaršou občiankou mesta je pani Anna HrebenárováAnna Hrebenárová. Narodila sa 17. februára 1914, čo nevidieť by mala 
osláviť vzácne 98. narodeniny. Je mnohonásobnou mamou, má päť dcér, patrila k aktívnym členkám klubu dôchodcov.

K vzácnym narodeninám p. Anne Hrebenárovej srdečne blahoželáme!

5. januára sme si pripomenuli rok od úmrtia 
nášho drahého manžela, otca, dedka a pradedka

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

tichú spomienku. 
Smútiaca rodina

14. januára sme si pripomenuli  rok od úmrtia môjho brata
Jezefa KUKUČKU.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Mama a sestra s rodinou

 18. januára sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia 
našej drahej mamičky, babičky a prababičky

Viery  SIMEONOVEJ.
Kto ste ju poznali, 

venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Spomínajú dcéra Eva a syn Marián s rodinami 
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V našich srdciach si stále s nami...
 4. februára si pripomenieme 30. výročie úmrtia 

nášho drahého manžela, otca a dedka
Vladimíra ŠTUKOVSKÉHO.

  Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
Manželka Anna, dcéry Hana a Eňa s rodinami

Čas plynie, ale spomienky zostávajú.
 6. februára uplynie 10 rokov, čo nás opustil môj manžel

Ing. Ján VLACHOVIČ.
 Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Manželka, dcéry, vnukovia a pravnúčatá

 6. februára si pripomenieme 10. výročie úmrtia nášho syna
Igora MORAVČÍKA.

 Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Rodičia, sestra s rodinou a ostatná rodina

7. februára si pripomenieme nedožité 87. narodeniny a 14. februára 
10. výročie úmrtia môjho milovaného tatička, svokra, dedka a pradedka

Štefana PAVLÍKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Na  hrobe kytica, kahanček svieti, spomienka dcéry so zaťom a ich detí 

Bolestný bol jeho odchod náhly, v spomienkach je stále s nami.
 22. februára uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, otec a dedko
Štefan FEKETE,

na ktorého s láskou spomíname a nikdy nezabudneme.
Smútiaca rodina 

Hoci si odišla, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.
Čas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúť nikdy nedovolia. 

 28. februára uplynie rok od úmrtia našej drahej 
Anastázie PRASLIČKOVEJ.

 Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S P O M Í N A M E

Policajti z Nového Mesta n. V. 7. januára
vzniesli obvinenie pre prečin krádeže voči 30-
ročnému mužovi z nášho mesta. Obvinený sa 6. ja-

nuára v nočných hodinách vlámal do budovy na Ul. 
Čachtickej. Z objektu odcudzil rôzne železo, pilníky, 
súčiastky na sústruh a iné veci. Krádežou majite-
ľovi vznikla celková škoda vo výške 700 €. Obvi-
nenému hrozí trest odňatia slobody až na 2 roky.

OBJASNILI KRÁDEŽ
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NA BICYKLOCH ZA MAJSTROVSKÝMI TITULMI
 Andrej  Antal a Terezka  Kurnická, obaja žiaci 
ZŠ na Ul. kpt. Nálepku, majú spoločnú  záľubu i 
rovnaké novoročné želania, ktoré pretrvávavjú i do 
dnešných dní. V novom roku chcú  naďalej sedlať
bicykle, pretekať  a samozrejme  i vyhrávať.
 Vydajme sa s nimi po ich doterajšej  „cyklis-
tickej trase“ za  titulmi majstrov SR 2011.  

ANDREJ
  Podobne ako 
väčšina deti, prvé 
dotyky s bicyklom 
Andrej Antal okú-
sil ako 3 – ročný.
Bicykel ho očividne
bavil a často s ním 
trávil voľný čas. 
Zakrátko otec na 
ňom odmontoval 
pomocné kolieska, 
zaobstaral väčší a 
potom ešte  väčší
bicykel...
 Dnes 10 – ročný
piatak sa bicyk-
lovaniu venuje 
súťažne. V r. 

2009 za  podpory  rodiny majstra SR  v cest-
nej cyklistike Mária Kurnického z nášho mesta 
sa  zúčastnil prvých detských pretekov. O rok 

neskôr už zbieral skúsenosti v niekoľkých  ko-
lách Slovenského pohára,  národnej cyklistickej 
súťaže a ďalších  detských cyklistických podu-
jatiach. Tu okúsil  svoje prvé víťazstvá  a prehry. 
Začal  trénovať  spolu s kamarátmi  a rodičmi
predovšetkým  na Kamennej a v okolí mesta. 
Svojho koníčka  pestoval  aj v zimnom  období 
vďaka cyklotrenažéru, ktorý dostal pod  stromček
na Vianoce 2010. Do  sezóny 2011  tak nas-
túpil v dobrej  forme a zvíťazil hneď v 1. kole 
Slovenského  pohára pretekov horských bicyklov 
– Cross Country.  Po vyrovnaných výsledkoch 
v ďalších kolách sa  stal celkovým víťazom
Slovenského  pohára MTB Cross Country v ka-
tegórii  Mini chlapci.
 V národnej cyklistickej súťaži žiakov MŠ, 
ZŠ  a SŠ Andrej vyhral  okresné kolá v Pezinku, 
Myjave, Bánovciach nad Bebravou  i doma.  V ce-
loslovenskom  finále, ktoré sa  konalo začiatkom
vlaňajšieho októbra v rekreačnom stredisku Valča,
porazil 29 vrstovníkov a získal titul Školský maj-
ster Slovenska.
 V spomínanej Valči sa  v júli  2010 uskutočnili
aj M SR  MTB Cross Country. V týchto prestížnych 
pretekoch dokázal Andrej šliapať do pedálov 
najsilnejšie zo štartového poľa a víťazstvom si 
vybojoval  titul  majstra SR. Ten si spolu s dresom 
majstra SR cení asi  najviac. Spokojný však  môže 
byť aj s výkonmi v českých sériách – celkovým II. 

 Do jarnej časti aktuálneho ročníka III. ligy 
západ vstúpil AFC  Nové Mesto nad Váhom pod 
vedením staronového trénera Vladimíra Hyžu 
z Vrboviec. V jesennej časti súťažného ročníka
2010/2011 dostal niekdajší profesionálny  futbalis-
ta v Nemecku novomestských futbalistov z pät-
nástej na štvrtú priečku, pričom od tretieho miesta 
ich delil iba bod.
 0tec dvoch dcér – Simonky a Vladimíry v 
rokch 1997 - 2007 hral futbal postupne v nemec-
kých  mužstvách: SF Siegen, KFC Uerdingen a 
WSU Wupertal na rôznych  postoch: od  útočníka
po obrancu. V roku 2008 sa vrátil na  Slovensko a 
začal  trénovať Myjavu. Pod  Hyžovým trénerským 
vedením  sa Spartak  - takmer  navlas  rovnako 
ako Nové Mesto nad Váhom - z posledného mies-
ta vyšplhal na tretiu priečku a ďalšiu sezónu 
postúpil do vyššej – II. ligy. 

 Tentoraz V. Hyža, ktorý do Nového Mesta 
nad Váhom nastúpil z trénerského postu v TJ 
Spartak Myjava, prevzal  trénerskú taktovku po 
M. Lintnerovi nie  v takej  dramatickej situácii 
ako v minulosti. Do jari Novomešťania  vstupujú 
zo  šiestej pozície v tabuľke. Napriek tomu čaká
trénera  náročná úloha priviesť Novomešťanov
na špicu tabuľky v trojici prvých miest. Podarí 
sa  tomuto trénerskému mágovi dosiahnuť cieľ, a 
splniť tak sen Novomešťanov v čase  reorganizá-
cie  futbalových súťaží? Uvidíme, po prípravných 
majstrovské zápasy začínajú 10. marca. 

AFC OD JARI SO STARONOVÝM TRÉNEROM

KEDY NA FUTBAL
Sobota   4. 2. o 10,00 h: AFC – Častkovce
Sobota 18. 2. o 10,00 h: AFC – Brumov
Sobota 25. 2. o 10,30 h: AFC – Pov. Bystrica
Utorok 28. 2. o 16,00 h: AFC – Frídek Místek 
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miestom Valašského pohára, štyrmi víťazstvami
v Cyklomaratontour a výbornými výsledkami v 
pretekoch Kolo pre  život.
 Sezóna 2011 bola  pre Andreja  veľmi úspešná 
– znamenala  účasť na 32 pretekoch, z ktorých 
si priniesol 18 zlatých a po  štyri strieborné a 
bronzové  medaily. Po náročnom  súťažení prišla 
oddychová jeseň,  no čoskoro  bolo treba  oprášiť
cyklotrenažér. 
 V novom roku bude Andrej súťažiť už v ka-
tegórii mladších žiakov a rád by okrem horského 
bicykla osedlal aj cestný. Nuž, jeho vzor - Peter 
Sagan, mimochodom  Cyklista roka 2011 v ankete 
SZC Zlatý pedál, je  silná motivácia. Na  cyklis-
tickú  hviezdu sa tento slovenský pretekár, t. č.
člen  talianskeho tímu, vypracoval z obyčajného
chalana. Začínal  rovnakými súťažami ako Andrej 
i jeho  mladší brat Michal, ktorý vlani absolvoval 
24 pretekov s bilanciou 8-x víťazstvo, dva  razy 
striebro a 3-x bronz.

TEREZKA
     Jablko nepad-
lo ďaleko od  stro-
mu. Za pravdu 
tomuto prísloviu 
dáva aj príklad 
dnes  osemročnej
T e r e z k y 
Kurnickej.
  Dcéra maj-
stra Slovenska v 
cestnej cyklistike 
v kat. veteránov 
Mária  Kurnického 
v rokoch 2007 
a 2008 už ako 
trojročná absol-
vovala  svoje 

prvé cyklistické preteky - Trnavských 6666 met-
rov. Dodnes  ju vedú ako najmladšiu  účastníčku
týchto pretekov. Vzor  mala  nielen vo svojom 
ocinovi, ale  i v staršom bratovi Romanovi, ktorý 
sa  tiež „potatil“.  
 Odvtedy si terajšia  tretiačka ZŠ na bicykli vy-
jazdila niekoľko cenných umiestnení. V roku 2010 
získala prvenstvo na Stupavskom minimaratóne, 
stala  sa Školskou majsterkou SR a celkovo sa 
v Slovenskom  pohári umiestnila na  peknom 
šiestom mieste.
 Vlani si zopakovala svoje víťazstvo v 
národnej cyklistickej  súťaži a získala ďalší titul 

Školského majstra SR. Na majstrovstvách SR 
skončila druhá. O prvenstvo ju pripravil pád. Zo 
Slovenského pohára si celkovo odniesla cenný 
bronz. Bola najlepšou slovenskou pretekárkou.

Ďalšie preteky znamenali výsledkový stereo-
typ. Terezka si z každých odniesla najcennejšie 
vavríny. Stala sa celkovou víťazkou Valašského 
pohára, keď v štyroch absolvovaných  kolách zís-
kala  1. miesto. Najcennejší kov má aj z pretekov 
Stupava Junior Trophy, ktorý získala v konkuren-
cii 9 – 10 – ročných dievčat (do 10 rokov sa jazdí 
v jednej  kategórii – prípravke). Zabodovala  aj 
ako v podstate zahraničná účastníčka 1. ko-
la Maďarského pohára, ktorý sa  uskutočnil v 
Slovenských Ďarmotách. Rovnako  s  prvenstvom 
vo vrecku sa  vrátila  aj  z Uherského Hradišťa,
kde absolvovala Juva cyklo MTB Cross country.
 I po sezóne sa Terezka udržuje  v  kondícii 
-  na futbalových tréningoch, kde  trénuje  s chlap-
cami a venuje  sa i  atletike  a volejbalu.
 S príchodom jari spolu s ostatnými, dovedna 
asi šiestimi nadšencami z mesta, osedlá svoj 
horský bicykel a poď´ ho  na Kamennú. 
 - Vybehneme 2 km z mesta a môžeme  po 
Kamennej  jazdiť kilometre a kilometre. Kamenná 
je tak rôznorodo členitá, že človek  tam môže 
najazdiť aj 50 km a  pritom súvislo  po tej istej trati 
prejde  len  zo dva kilometre,- konštatuje  Terzkin 
otec Mário Kurnický.
 Obdivovateľ niekdajšieho vynikajúceho 
cyklistu, novomestského rodáka J. Svoradu sa 
spolu  s ďalšími priateľmi chopil aj organizovania 
Školských majstrovstiev SR v našom meste. 
Vlani sa v lokalite  blízko III. ZŠ vrátane  Parku D. 
Štubňu konal už ich druhý ročník. Zúčastnilo sa 
ho do 80 pretekárov nielen z nášho okresu.
 Dostal tiež ponuku viesť pri  CVČ cyklistický 
krúžok. M. Kurnický  ju zatiaľ zvažuje,  pretože 
rozmýšľa, že  po 2 - ročnej  prestávke, kedy  sa 
venoval  najmä vlastným deťom a ich cyklistic-
kému napredovaniu,  opäť sadne na bicykel, aby 
aktívne  vyplnil čas, keď  na  pretekoch sprevádza 
Terezku či Romana.
 Mário Kurnický je rád, že jeho ratolesti kráčajú
(či skôr jazdia) v jeho šľapajach. Nemajú to ľahké,
keďže v Novom Meste  nad Váhom  nie  je  cyklis-
tický klub. Ale ,-  ako sa  hovorí, - keď sa  chce, 
všetko ide. Andrej, Terezka, Michal a Roman  a 
ešte niekoľko málo novomestských detí veľmi
chcú. Bicykel a cyklistický šport im prirástli k 
srdcu.                                                         -eg-
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 III. Novomestský pohár sa tešil záujmu pub-
lika i 148 účastníkov  preteku Slovenského pohára 
14. – 15. januára. Práve novinka, ktorú sme  zavied-
li premiérovo v tomto ročníku – súťaž Hviezdičiek,
bola divácky najpríťažlivejšia spomedzi 12 sú-
ťažných kategórií; mala najviac fanúšikov. Po 
prvýkrát sa na nej súťažne predstavila i naša 
„hviezdička“ 5 – ročná Janka Ochránková. Na 
ľade sme mali i ďalšie domáce zastúpenie. Podľa
očakávania  si najlepšie viedla Sabinka Drábová
z KK Nové Mesto nad Váhom, ktorá skončila tre-

tia, ale darilo sa i ostatným našim pretekárkam. 
 Na rozdiel od vlaňajška účasť na III. 
Novomestskom pohári si musela nechať ujsť
Monika Simančíková z Piešťan. V tom čase sa 
reprezentantka SR pripravovala v Oberstdorfe na 
ME v Sheffielde v závere januára.                -sm-

 Na 29. ročníku Považského pohára vo vzpie-
raní, ktorý sa na sklonku vlaňajška konal v športovej 
hale Dukly Trenčín, medzi  47 pretekármi  zo slo-
venských vzpieračských klubov a Poľska nechýbali 
ani Novomešťania.

V kat. ml. žiakov Nové Mesto n. V. reprezen-
tovali: Marek Košnár, ktorý  trhol činku o hmotnosti 
15 kg a nadhodil  20 kg a obsadil 12. miesto. 
O priečku lepšie skončil Christopher Bím, ktorý 
trhol 22 kg a nadhodil 35 kg. Dominik Krajčovic
dosiahol v trhu výkon 26 kg a nadhodil 30 
kg, čo mu zaistilo 10. miesto. Na medailovú 
pozíciu sa prebojoval Matej Kubák (na foto vpra-
vo), ktorý výkonom v trhu 45 kg a v nadhode 
60 kg skončil na 3. mieste. V kat. dievčatá
Miriam Skovajsová trhla činku s hmotnosťou 35 
kg  a nadhodila  42 kg, čím  si  vo svojej kategórii 
zaistila prvenstvo. Veľmi dobre sa umiestnila 
medzi ženami, reprezentantkami SR Trojčákovou,
Gogorovou a Hornou, keď  v celkovom  hodnotení 
skončila  hneď za  nimi na peknom 4. mieste. V kat. 
st. žiakov nás reprezentovali: Jakub Kubačka, ktorý 
výkonom v trhu 20 kg a v nadhode 25 kg obsadil 

10. miesto; 
p r i e č k u 
pred  ním 
získal Adam
P r i s t a c h
za 20 kg  v 
trhu a 30 kg 
v nadhode. 
A n d r e j 
Kováčik v
trhu dostal 
nad hlavu 
činku s hmotnosťou 45 kg a podarilo sa mu nadhodiť
55 kg. Týmto výkonom skončil na  6. mieste. Martin
Holič trhol  50 kg a nadhodil 60 kg, čo mu pri-
nieslo zisk tzv. zemiakovej  medaily za  4. 
miesto. Denisovi Danielovi sa podarilo trhnúť 70 
kg a v nadhode dostal nad hlavu 90 kg. Výkonom 
v dvojboji skončil na 2. mieste za J. Juhászom z 
Veľkého Medera. 
 Našim mladým vzpieračom k dosiahnutým 
výkonom gratulujeme a  želáme im veľa ďalších
úspechov.                            Milan Kubák, tréner

POVAŽSKÝ POHÁR VO VZPIERANÍ

ŠPORTOVÁ HALA
Muži

Nedeľa 5. 2. o 14,00 h a 16,00 h
Nové Mesto – VKP  B

Nedeľa 19. 2. o 14,00 h a 16,00 h
Nové Mesto – Komárno 

Juniori
Sobota 4. 2. o 11,00 h a 13,00 h

Nové Mesto – Žilina
Sobota 25. 2. o 11,00 a 13,00 h

Nové Mesto – Trenčín 
IV. ZŠ

Kadetky 
Nedeľa 12. 2. o 10,00 h a 14,00 h 

Nové Mesto – Skalica K
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HVIEZDIČKY DIVÁCKY NAJPRÍŤAŽLIVEJŠIE



 Galéria P. Matejku v Novom Meste nad Váhom 
pripravuje ďalší zaujímavý výstavnícky počin. Po 
výstave fotogra í už nežijúceho trenčianskeho foto-
grafa J. Halašu  svojou  tvorbou prezentovanou 
najmä v zahraničí sa predstaví naopak súčasný ume-
lec – fotograf Juraj Lipscher.
 Výstava Slovenské a švajčiarske pohľady/ 
fotogra e 1990 – 2011 zaujme nádhernými magic-
kými a poetickými prírodnými scenériami francúzskej 
Bretagne, ale predovšetkým SR a Švajčiarska, kde 
umelec už dlhé roky žije a tvorí.
 Vernisáž výstavy sa netradične uskutoční vo 
štvrtok 9. februára aj za osobnej prítomnosti auto-
ra. Účasť prisľúbil aj jeho osobný priateľ, textár, spisovateľ a cestovateľ Boris Filan.
 J. Lipscher je kozmopolitný umelec a svetobežník. Aj keď sa narodil v Prahe (v r. 1948), od 
dvoch rokov žil v Bratislave. Ako 20 - ročný v r. 1968 emigroval do Švajčiarska, kde žije a tvorí 
dodnes. Ale kontakty so Slovenskom udržuje stále. 
 Fotografovaniu sa začal venovať už v  roku svojej emigrácie. Odvtedy  vystavoval nielen v 
zahraničí na kolektívnych výstavách vo Švajčiarsku, v SRN, Francúzsku, USA, Českej republike, 
ale aj SR. Pripravil i samostatné výstavy (Košice, Nitra, Bratislava, Vrútky, Poprad/SR; Kladno, 
Ostrava / ČR/; Bretagne, Paríž/ Francúzsko; Lausanne, Bazilej, Zurich/Švajčiarsko). Vydal niekoľko 
fotogra ckých publikácií a  prispieva do novín a časopisov.
 J.  Lipscher vo svojej hlavne čiernobielej fotogra ckej tvorbe sa venuje viacerým oblastiam a 
vytvoril mnoho fotogra ckých cyklov. Zaujíma ho život okolo nás – prírodné  scenérie,  človek, jeho 
obydlia aj hraničné situácie - veci medzi životom a smrťou, ktoré spracováva  a vidí svojským a 
originálnym pohľadom.
 Na výstave u nás sa predstaví tematickým výberom zo svojich siedmich krajinárskych fotogra-
 ckých cyklov. Prezentácia je akýmsi duchovným prepojením medzi životom v zahraničí a návratmi  
na Slovensko. Bez ohľadu na ktorých miestach sa nachádza, J.  Lipscher objavuje magické a často 
akoby ešte človekom nedotknuté a neobjavené miesta na Zemi. Takými sú jeho panoramatické 
nekonečné horizonty vo francúzskej Bretani (Cyklus Bretagne  2004 – 2006),  poetické vodné a les-
né zákutia vo Švajčiarsku komponované na farebných fotogra ách (cykly Začarovaný les a Začaro-
vané vody, 2009 – 2010) či  magické scenérie otvoreného priestoru pri Gabčíkove (Štrkovisko 1990 
– 1996).
 Cykly Švajčiarske roky (2005 – 2007) a Slovenské pohľady (2006) zobrazujú  krajinárske zázna-
my, kde síce človeka takmer nenájdeme, ale intenzívne ho vnímame. Sú v nich zhmotnené objekty 
a miesta, ktoré človek vybudoval, medzi ktorými sa pohybuje.
 Od krajiny J. Lipscher postupne prechádza k architektúre vidieka, aby napokon vo svojich foto-
gra ách vytvoril akúsi  ktívnu obec, vlastnú predstavu miesta, ktoré môžeme nájsť kdekoľvek na 
Zemi v cykle s príznačným názvom Nikdejovce (Fiktívna obec, 2004 – 2006). Nasnímal rôzne vi-
diecke zákutia vždy v inej obci, aby z nich napokon vytvoril akoby jednu harmonickú a architekto-
nicky pôsobivú obec. Práve tu je humanistické posolstvo umelca, že žiť možno kdekoľvek, keď sa 
pozeráme dušou, ktorou  vidíme vonkajšie veci inak,  akoby zvnútra. Aj vo veciach materiálneho 
sveta tak možno  nájsť vlastnú tvorivú cestu a hľadať ďalšiu duchovnú inšpiráciu.
 Zaujímavú výstavu si návštevníci budú môcť pozrieť do 5. apríla. 

Dr. Ela Porubänová

LIPSCHEROVE SLOVENSKÉ A ŠVAJČIARSKE 
POHĽADY / FOTOGRAFIE 1990 - 2011
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SPRÁVNA ODPOVEĎ

Archívna snímka zachytáva niekdajšiu Dibrovovu ul. z konca 70. rokov 
20. stor. s obchodmi Vychlopenových, Melencových a Martinusových.

 Na pravej strane bol hotel Slovan. 


