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   Najskloňovanejším slovom 19. 
januára podvečer v sále Mestské-
ho kultúrneho strediska (MsKS) 
v Novom Meste  nad Váhom bola 
Javorina. Po 17. raz sa tu konalo 
tradičné podujatie spojené s Pod-
javorinou a oceňovaním významných 
ľudí tohto kraja.
    Súčasťou  podjavorinských sláv-
ností bolo pripomenutie si 21.
výročia vzniku SR so slávnostným
príhovorom primátora mesta Ing. Jozefa Trstenského (1).
 Hudobný vstup spravila inštrumentálna skupina MKO (2).
Moderátorka  podujatia PhDr. Eva Berková (3) privítala 
hostí. Bol medzi nimi aj  poslanec NR SR Mgr. Dušan Bub-
lavý (4), ktorý sa k prítomným i prihovoril. 
      Úvod k slávnostnému aktu oceňovania spravila  rich-
tárka novomestskej  pobočky Klubu podjavorinských 
rodákov v Novom Meste nad Váhom Ing. Viera Vienero-
vá (5). Po prečítaní charakteristík ocenených sa prikro-
čilo k udeľovaniu ďakovných listov a 
titulov Významná osobnosť a Kva-
litný produkt Podjavoriny (viac na  
str. 4 - 5). Ďakovné listy dostali  p. Viliam
Harušťák (vľavo 6) za dlhoročný rozvoj
kultúry a uchovávanie ľudových tradícií
v obci Lubina - Miškech Dedinka a Milan
Séleši za celoživotmú úspešnú prácu
konštruktéra v oblasti strojárenstva
(vpravo 6). Titul Kvalitný produkt
Podjavoriny za tvorivú činnosť v ob-
lasti divadelného a literárno-dramatického umenia a úspešnú reprezentáciu
mesta doma i v zahraničí za ocenené Divadielko galéria prevzal
vedúci DG Ivan Radošinský (7).
   Za ocenených sa netradične  básňou poďakoval Michal Franko. Hudobnú 
bodku za  milým  podujatím spravila novomestská skupina Egon Dust Band 
(8). Podjavorinci, ktorí prevzali ocenenia (9).
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 Šestnásťbodový program malo ostatné 
vlaňajšie - 18. mestské zastupiteľstvo (MsZ)  12. 
decembra. Pri jeho najzásadnejších bodoch sa 
pristavíme. 
 V rámci  Nakladania s majetkom mesta o. i. od-
znel návrh na zopakovanie obchodnej verejnej  
súťaže (OVS) na odpredaj polyfunkčnej budovy 
a pozemku pod budovou o výmere 1249 m² 
v areáli bývalých kasární. Vzhľadom na skutočnosť, 
že mesto má záujem o rekonštrukciu tejto stavby 
na nájomné byty, bol predložený návrh na pri-
jatie deklaračného uznesenia. MsZ v ňom jed-
nohlasne deklarovalo, že mesto má záujem od-
platne nadobudnúť stavbu s p.č.6324 do svojho 
vlastníctva od víťaza OVS (budúceho vlastníka 
bytového domu - BD) za podmienok, že BD bude 
zrekonštruovaný tak, že bude spĺňať podmien-
ky sociálneho bývania, stanovené všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, zákonom o Štát-
nom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) a zákonom 
o dotáciách Ministerstva dopravy, výstavby a re-
gionálneho rozvoja SR (MDVaRR), ktoré budú 
spĺňať kritériá, stavebno-technické a energetické 
parametre nájomných bytov v zmysle citovaných 
zákonov, a to v súlade s projektovou dokumen-
táciou odsúhlasenou mestom. Podmienkou od-
kúpenia BD bude predloženie kolaudačného roz-
hodnutia na BD a mestu bude schválené poskyt-
nutie podpory zo strany ŠFRB (úver) a zo ŠFRB 
bude mať písomnú zmluvu o poskytnutí podpory 
a zároveň mestu bude schválená dotácia zo 
strany MDVaRR a mesto bude  mať uzatvorenú 
písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie.
 Na rokovací stôl sa dostal i návrh úpravy 
Programového rozpočtu mesta na rok 2013 - 3. 
zmena, ktorá sa týkala  najmä investičných akcií 
a školstva. Poslanci schválili 3. zmenu  rozpočtu 
mesta na rok 2013 podľa prílohy, kde celkové 
príjmy sú 12 504 890 € a výdavky spolu sú 
rozpočtované vo výške 11 953 842 €.
 Schválením návrhu Dodatku č.2  k VZN mesta 
č. 5/2011 O miestnych daniach v §11 - Sadzba 
dane sa zmenila ročná sadzba dane za priemy-
selné stavby. Súhlasné  stanovisko MsZ zaujalo 
i  k návrhu Dodatku č. 2 k VZN mesta č. 7/2012  
O určení výšky finančných prostriedkov určených 
na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča 
jazykovej školy, dieťa  MŠ a dieťa školského zaria-
denia a o určení výšky mesačných príspevkov 

žiakov  a zákonných zástupcov detí a žiakov na 
čiastočnú  úhradu  nákladov v školách a školských 
zariadeniach. Dodatkom sa s účinnosťou od 
1. januára  upravili niektoré podrobnosti pri určo-
vaní výšky mesačných príspevkov detí a žiakov, 
resp. ich zákonných zástupcov na čiastočnú úhra-
du nákladov v školách a školských zariadeniach 
a určila sa výška dotácie na mzdy a prevádzku na 
žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia.
 Poslanci dali „zelenú“ i návrhu Programového 
rozpočtu mesta na roky 2014 - 2016.
 Rozpočet mesta na rok 2014 je navrhnutý 
ako vyrovnaný v celkovej čiastke 19 091 018 € 
vrátane príjmových a výdavkových finančných 
operácií. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebyt-
kový vo výške 1 320 754 €, kapitálový rozpočet 
je rozpočtovaný so schodkom 5 370 376 €. 
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevo-
dom z rezervného fondu vo výške 1 551 438 €. 
Výdavkové finančné operácie na splácanie úveru 
(istiny) rozpočtuje mesto vo výške 361 816 € (viac 
v 1/2014 NS).
 MsZ ďalej schválilo prísediacich Okresného 
súdu v Novom Meste nad Váhom. Pre ďalšie 
4 - ročné volebné obdobie sa nimi stali: V. Giertl, 
PhDr. K. Hejbalová, Ing. Z. Kočová, PhDr. P. 
Maráková, A. Muthová, Ing. E. Ružičková, Mgr. M. 
Smolinská, Ing. J. Šandorová, Mgr. J. Šteklerová, 
Mgr. T. Šusteková a Ing. V. Vienerová.
 V ďalšom bode primátor mesta na základe 
výsledkov výberového konania na obsade-
nie funkcie riaditeľa MsKS predložil v súlade 
s príslušným zákonom návrh na menovanie do 
funkcie riaditeľky MsKS PhDr. Evu Grznárovú.  
Poslanci v uskutočnenej voľbe tajným hlasovaním 
návrh primátora  odobrili. 
 V rôznom Ing. Macúch predložil návrh 
Programu rozvoja bývania mesta na roky 2014 
- 2020, ktorý je jednou z  povinných príloh na 
podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na ob-
staranie nájomných bytov na rok 2014. Poslanci 
návrh schválili. Ing. Vienerová predložila návrhy 
na doplnenie člena komisie finančnej, správy 
majetku a hospodárskeho rozvoja mesta o Ing. M. 
Trúsika (odchod Ing. Podhradskej na dôchodok)
a člena komisie kultúry a spoločenských vzťahov 
o PhDr. E. Grznárovú (ako riaditeľka MsKS sa 
stáva tajomníčkou komisie).
 18.zasadanie MsZ skončilo prijatím uznesení.

N A  P R O G R A M E  A K T U Á L N E  O T Á Z K Y
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 V novom roku bude samospráva  pokračovať 
v ďalšom zveľaďovaní mesta. O investičných ak-
ciách, ktoré radnica plánuje v r. 2014 zrealizovať, 
sa  porozprávame s Ing. Dušanom Macúchom, 
vedúcim oddelenia výstavby, rozvoja  mesta  a 
dopravy  MsÚ v Novom Meste  nad Váhom.  
 - Nosnými akciami roka je dokončenie 
domova dôchodcov (DD), v rozpočte mesta  
je na to vyčlenených  1 mil. 300 tis. € a kúpa 
bytového domu na Ulici J. Kollára na ktorú je 
v rozpočte mesta vyčlenených 2 mil. 600 tis €.  
Ide o významné akcie v meste, ak nerátame 
rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd  v inves-
torstve Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s. 
Naším zámerom je, aby sa prevádzka domova 
spustila ešte koncom tohto roka. Znamená to, že 
do konca prvého polroka musíme DD stavebne 
dokončiť, skolaudovať, vybaviť nábytkom a gas-
trozariadením. Potom musíme vybaviť rozhod-
nutie o povolení na prevádzku DD, aby mohol 
byť zaregistrovaný v sieti domovov dôchodcov. 
Takisto budeme  musieť požiadať o dotáciu na 
jeho prevádzku na rok 2015.-
 Od DD sa  posuňme k ďalším akciám mes-
ta.
 - Čitatelia určite postrehli, že už vlani sa 
výrazne upravovali verejné priestory mesta. 
Tento rok to bude ešte intenzívnejšie. 700 000 € 
je vyčlenených na rekonštrukciu, výstavbu ciest, 
chodníkov, odstavných plôch vo vnútroblokoch 
a ďalších 100 000 € pôjde na opravy ciest, chod-
níkov. Celkových 800 000 € je už slušná čiastka. 
Ak sa nám podarí všetko zrealizovať podľa 
našich zámerov, bude to v meste zreteľne vidieť.  
Možno povedať, že r. 2014 bude rokom výraznej 
údržby verejných priestorov.

ROK ÚDRŽBY VEREJNÝCH PRIESTOROV
 Kým vlani sme sa venovali výstavbe  nových 
ciest (pozn. red.: Banská ul. a Dubčekova ul.), 
tento rok sa sústredíme na úpravu jestvujúcich 
komunikácií. Úprava verejných priestorov sa 
bude robiť sčasti dodávateľsky, sčasti prostred-
níctvom TSM. Budeme osádzať verejné osvetle-
nie v miestach, kde doteraz absentovalo, alebo 
je nevyhovujúce. Pokračovať sa bude v realizácii 
detských ihrísk, upravovať budeme i umelé plo-
chy na viacúčelových ihriskách. Je na to určená 
čiastka 200 tis. €. 

 Pokračovať tiež budeme v nasvecovaní 
priechodov pre chodcov, na čo sme vyhradili 
14 000 €, čo postačí na realizáciu zhruba dvoch 
priechodov pre chodcov. V spojitosti s touto in-
vestíciou znovu žiadame od štátu dotáciu. Vďaka 
vlaňajšej dotácii sme nasvietili dva priechody. 
Na ďalších šesť máme  spracovanú projektovú 
dokumentáciu. Nie je vylúčené, že  počas roka 
nasvietime ešte ďalšie priechody. 
 V pláne máme dopravne doriešiť dve 
križovatky s nejednoznačnými výjazdmi a vjazd-
mi. Nebudú to veľké investície, pôjde o osadenie 
dopravných značiek  vodorovného a zvislého 
dopravného značenia, šrafovania a realizáciu 
obrubníkov. Máme na mysli križovatku pri ho-
teli Javorina a križovatku Ul. J. Chrásteka s Ul. 
Štúrovou, kde plánujeme okrem dopravných 
značiek vybudovať ostrovček s obrubníkom. 
Na rekonštrukciu križovatiek je vyčlenených 
10 000 €.
 Veľkou akciou bude rekonštrukcia neby-
tových priestorov v kasárňach na byty. Ide 
o budovu na rohu Ul. J. Kollára a J. Kréna, 
ktorú od mesta kúpila súkromná firma, ktorá ju 
zrekonštruuje. S investorom podpísaná zmluva 
o budúcej zmluve hovorí o 49 bytoch, par-
kovacích plochách a príjazdovej komunikácii. 
Za týmto účelom bude mesto žiadať o dotáciu 
a úver. Ak by dotáciu a úver dostalo, od sú-
kromného investora by odkúpilo zrekonštruovaný 
dom, kompletne  aj s parkoviskami. Boli by to 
mestské nájomné byty. V rozpočte je na ne  
vyčlenených 2 mil. 600 tisíc €. Na investíciu je už 
vydané právoplatné stavebné povolenie.
 Ďalší dom, ktorý sa pripravuje na prestavbu 
na byty, - momentálne sa dokončuje  projekt, -  je 
na  Ul. Bzinskej. Zmluvy zatiaľ ešte  nie sú pod-
písané, záleží na tom, či potenciálny súkromný 
investor pôjde do rekonštrukcie budovy na byty. 
 V roku 2014 tiež hodláme pokračovať 
v rekonštrukcii parkov, a to: dokončenie Parku 
J. M. Hurbana, Parku D. Štubňu - Zámostského, 
kde plánujeme osádzať lavičky, smetné koše. 
Na rekonštrukciu parkov je v rozpočte schvá-
lených 120 000 €. V rozpočte je  ďalej vyčlene-
ných 242 160 € na kúpu vozidla na čistenie  
mesta. Vypracovali sme projekt a požiadali sme 
o dotáciu. So sumou 120 000 € rátame na  

POKRAČUJE ĎALŠIE ZVEĽAĎOVANIE MESTA 
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DO POZORNOSTI OBČANOM

   V roku 190. výročia 
narodenia Aničky Jur-
kovičovej sa usku-
toční XVII. ročník di-
vadelného festivalu 
nesúceho meno jednej 
z prvých slovenských 
herečiek. Bude sa konať 

v dňoch 6. - 9. apríla. Jeho príprava sa už naplno 
rozbehla.
 Začiatok divadelnej prehliadky pripadne 
presne na deň okrúhleho výročia narodenia 
významnej novomestskej rodáčky. Do 26. 
februára môžu divadelné ochotnícke súbory, 
ktoré majú ambície zúčastniť sa celonárod-
nej divadelnej prehliadky (i s medzinárodnou 
účasťou)  s tematikou ženy, poslať prihlášku 

na tento tradičný sviatok Tálie.
 Prihlášky treba  zaslať na e-mail: fan-
drova@msks.sk, príp.  na adresu: Mestské 
kultúrne stredisko Hviezdoslavova 4, 915 
01 Nové Mesto nad Váhom. Na rovnakú 
adresu treba do 7. marca poslať video-
nahrávky inscenácií, ktorými chcú divadelné 
súbory zabojovať o účasť na  festivale.
 S p r i e v o d n o u 
akciou aj tohoroč-
nej divadelnej pre-
hliadky, tak ako pra-
videlne od r. 2002,  
bude odovzanie
Kvetu Tálie výz-
namnej slovenskej 
herečke.

PRÍPRAVA FESTIVALU SA UŽ ROZBEHLA

rekonštrukciu verejného osvetlenia. Uvažujeme, 
že  by sme zrekonštruovali osvetlenie  na Ul. 
F. Kráľa a J. Kréna, vybudovali na časti Ul. 
Dubčekovej, a možno aj na Ul. Trenčianskej 
a Kočovskej.  
 Vzhľadom na  novú palubovku v športovej 
hale, o ktorú sa treba  špecificky  starať, padlo 
rozhodnutie, že zakúpime špeciálny stroj na jej 
čistenie. Vyhradili sme naň v rozpočte mesta 
5 000 €. 
 Po presťahovaní depozitu Trenčianskeho 
múzea do vojenských skladov sa mesto v no-
vom roku sústredí na budovu bývalej sýpky 
na Komenského ul., ktorá je už majetkom 
mesta. Konkrétne na rekonštrukciu strechy, 

ktorá je v žalostnom stave. Padajúce škridle 
ohrozujú bezpečnosť okoloidúcich. Vyčlenili 
sme 60 000 €, ktoré si „vypýta“ kompletná 
rekonštrukcia  strechy s novou škridlou, lato-
vaním a oplechovaním. Čiastka 70 000 € je 
určená na  projekt rekonštrukcie sýpky s  dostav-
bou. Uvažujeme tu so svadobnou miestnosťou, 
príp. i zasadačkou MsZ. Samozrejme, pokra-
čovať budeme v náhradných výsadbách, do-
sadbe  v parkoch, pri budúcom dome dôchodcov, 
takisto pri nemocnici. -
 Realizácii jednotlivých investičných akcií 
mesta sa budeme v priebehu roka postupne 
venovať.
                                                                   -r-

 Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom dá-
va do pozornosti občanom možnosť komuniká-
cie so štátnou správou. Viac už o tom Ing. 
Anna Halinárová, prednostka Okresného úradu 
v Novom Meste nad Váhom.
 - Už mesiac je v prevádzke call centrum, ktoré 
Ministerstvo vnútra SR spustilo od  nového roka 
v súvislosti so zavádzaním služieb pre občanov.
 Na bezplatnom telefónnom čísle 0800 222 
222 v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 
18,00 h sa občania  môžu informovať o agendách 
poskytovaných okresnými úradmi, ale  i o ad-
resách a stránkových hodinách úradov štátnej 

správy a klientskych centrách spúšťaných po 
celom Slovensku.
 Call centrum záujemcom priblíži poslanie, 
činnosť a kontaktné údaje špecializovaných 
štátnych úradov. Práve tieto úrady sú občania 
nútení často využívať  pre riešenie svojich  prob-
lémov. Stáva sa, že na takýto úrad  príde občan 
nepripravený, nemá pri sebe potrebné doklady, 
nepozná stránkové dní… Výsledkom je, že musí 
úrad navštíviť i viackrát. Cieľom je poskytnúť 
občanovi základné informácie tak, aby sa mohol 
pripraviť na vybavenie problému na príslušnom 
špecializovanom  úrade.  -
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K OSOBNOSTIAM PODJAVORINY PRIBUDLI ĎALŠIE
 Šesť Významných osobností Podjavoriny 
(VOP), jeden Kvalitný produkt Podjavoriny (KPP), 
dva ďakovné listy. Za  týmito oceneniami sú 
ľudia. Vzácni ľudia, ktorí výsledkami svojej práce 
alebo činnosti zviditeľnili kraj pod Javorinou. 
Priblížime si čerstvých držiteľov titulov Významná 
osobnosť Podjavoriny (VOP), k ostatným  oce-
neniam sa vrátíme  nabudúce. 

   Michal Franko celý svoj 
doterajší život zasvätil roz-
voju záhradkárstva. Takmer 
50 rokov stojí na čele 
Okresného výboru SZZ 
v Novom Meste nad Váhom. 
K jeho najväčším aktivitám 
patrí založenie a projekčné 
dotvorenie 10 záhradkárskych 

osád. Prednášal ako lektor v odbore ovocinárstva, 
20 rokov spolupracoval s hydrometeorologickým 
ústavom, pre ktorý vykonával fenologické pozo-
rovania ovocných stromov a obilia od rozpuku 
až po opad lístia. Bol iniciátorom výstavby domu 
záhradkárov a založil tradíciu výstavy ovocia 
a zeleniny počas  jarmoku. Jeho prínos k rozvoju 
záhradkárstva ocenil republikový výbor SZZ (tak-
mer 20 rokov v ňom pôsobil) čestným uznaním 
1. stupňa. 

  Ing. Dušan Holenda  
svoje vedomosti zís-
kané počas štúdií zúročil 
v poľnohospodárskych pod-
nikoch v meste, Novej Bošáci, 
Kočovciach, Čachticicach a 
Bošáci. 30 rokov v riadia-
cej funkcii sa odzrkadlilo 
v kvalitatívnom raste družstiev 

vďaka zavádzaniu novej techniky a technológií 
do rastlinnej výroby, budovaniu nových stavieb 
na farmách pre chov  hospodárskych zvierat 
s technologickým vybavením; vybudovaniu farmy 
dojníc, modernizácie technológie na uskladne-
nie poľnohospodárskych produktov; vybudovaniu 
a modernizácie strojového parku s opraváren-
skými dielňami. Na špičkovej úrovni sa venoval 
osivárstvu, významná bola jeho spolupráca so 
švédskou firmou v oblasti šľachtenia cukrovej 
repy a kukurice. Počas predsedovania v čachtic-
kom družstve sa venoval rozvoju ovocinárstva

 a vinárstva, v Bošáci postavil nový bitúnok… 
 Za rozvoj poľnohospodárstva v regióne a jeho 
prezentáciu v SR ho ocenili viacerými rezortnými 
a Štátnym vyznamenaním za vynikajúcu prácu. 
K nim teraz pribudol titul VOP za celoživotnú 
prácu a vynikajúce výsledky v oblasti poľ-
nohospodárstva.

   Mariana Komorová, 
spisovateľka a publicistka 
ocenená  za úspešnú pro-
zaickú a publicistickú tvorbu 
a propagáciu  rodnej obce 
a podjavorinského kraja, sa 
narodila v Bzinciach pod 
Jav., kam sa po rokoch 
vrátila z Banskej Bystrice. 
Absolventka nášho gymná-

zia po viacerých pôsobiskách zakotvila ako redak-
torka rozhlasu v Banskej Bystrici, kde vyštudovala 
žurnalistiku. V „banskobystrickom období“ zdra-
matizovala niektoré svoje prózy a pre SRo 
napísala do 30 umelecko - životopisných pásiem 
o spisovateľoch. Knižne debutovala zbierkou 
noviel Najväčšie želanie (1986). Detský svet 
i problematiku dospievania  zachytila v ďalších 
piatich dielach. Venuje sa  i tvorbe  pre dospe-
lých. Vlani v decembri jej vyšli dve knihy povie-
dok a noviel: Sonáta pre Beethovena – Sťahovavé 
vtáky a Sen o živej vode. V spolupráci s otcom 
L. Vargom napísala štyri historické romány: Kľúč 
od raja (1997), Najmladší veľkňaz (1999), Modrá 
krv (2001) a Mesiáš (2004). V nich zverejnili 
niektoré, dovtedy neznáme skutočnosti zo života 
takých historických postáv, akými boli Ježiš 
a  A. Bátoriová. 

     Mgr. Richard Makara 
získal titul VOP za úspešnú 
športovú činnosť a reprezen-
táciu Slovenska v nohejbale. 
Narodil sa v neďalekých 
Považanoch. Dnes žije a pra-
cuje v Prahe. Od r. 2006 
učí telocvik na Strednej škole 
služieb v Kavčích horách 

v Prahe. 
 Vzťah k športu mal od raného detstva. Najskôr 
to bol futbal, ktorý hral za Považany a Nové Mesto 
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nad Váhom. Od r. 1988 sa venuje nohejbalu. Ako 
dorastenec ho hral v Novom Meste nad Váhom do 
roku 1993, keď sa po rozdelení republiky skončila 
federálna liga.  
 Nohejbalu zostal verný a od r. 1994 až 
dodnes pôsobil vo viacerých kluboch, od r. 2011 
je staronovým hráčom pražského klubu Šacung 
Benešov.
 Ako reprezentant Slovenska je 6-násobným 
majstrom sveta v nohejbale trojíc, naposledy 
v r. 2012. 5-násobným majstrom Európy v nohej-
bale trojíc, naposledy v r. 2011. O dva roky  neskôr 
sa stal víťazom extraligy družstiev v ČR a víťazom  
Pohára majstrov európských zemí. V rokoch 2006 
a 2013 sa  stal majstrom ČR v trojiciach. Stal sa 
i víťazom ankety Nohejbalista SR za rok 2008.

    MUDr. Jána Pavloviča,  
novomestského rodáka, 
ocenili za záslužnú činnosť 
v oblasti zdravotníctva v od-
bore chirurgia.
    Po ukončení  štúdia začal 
pracovať ako sekundárny 
lekár na chirurgickom od-
delení Nemocnice v Trenčíne. 

Prešiel rôznymi pracovnými pozíciami, naposledy 
ako zástupca primára oddelenia. Výrazne sa  
podieľal na vzniku oddelenia úrazovej chirur-
gie, ktoré poskytuje komplexnú starostlivosť 
o pacientov s úrazmi a život ohrozujúcimi po-
raneniami. Ako primár stál na čele oddelenia 
od jeho založenia v r. 2004 až do odchodu do 
dôchodku. Popri zodpovednej a náročnej práci 
chirurga pracoval o. i. ako krajský odborník pre 
úrazovú chirurgiu Trenčianskeho kraja. Doteraz 
vykonáva konzultačnú činnosť Úradu pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou v odbore úra-
zová chirurgia a pre poisťovňu Alianz dlhodo-
bo vykonáva posudkovú činnosť. Bol aktívny aj 
v SČK, externe učil na Strednej zdravotnej škole 

v Trenčíne. Už štvrté volebné obdobie je poslan-
com MsZ. Za svoje aktivity v rôznych oblastiach 
mu udelili viaceré ocenenia. MUDr. Ján Pavlovič 
aj v súčasnosti slúži pacientom, keď na  čiastočný 
úväzok pracuje na chirurgickom oddelení NsP  
v Novom Meste n.V. 

 Titul VOP udelili aj 
majorovi v. v. Jozefovi 
Schlosserovi in memo-
riam za priamu účasť v pro-
tifašistickom odboji a SNP.
Ocenenie prevzala p. A. K. 
Schlosserová, ktorá nám pri-
blížila životný príbeh v októ-
bri 2013 zosnulého manžela:
 - Pochádzal z Markušoviec. Na vojenskú 
prezenčnú službu nastúpil vo vojnových ro-
koch k 2. delostreleckému pluku Slovenskej ar-
mády v Ružomberku. Po vypuknutí SNP sa 
stal príslušníkom partizánskej skupiny KRIVÁŇ, 
ktorá operovala v priestore od Vyšnej Jablonky 
po Vyšný Hrušov, neskôr v pohorí Vihorlatu. Jej 
úlohou bolo sťažovať prísun zásob pre nemecké 
a maďarské frontové jednotky. Po prepade tábora 
Nemcami sa začala strastiplná cesta partizánov 
k 1. čs. armádnemu zboru. Jeho príslušníkom sa 
stal 4. decembra 1944. Ako člen spojovacieho prá-
poru sa cez Duklu dostal na Slovensko a zúčastnil 
sa oslobodzovacích bojov Československa. 
V r. 1957 sa stal vojakom z povolania. Pôsobil 
v Spojovacom učilišti v Novom Meste, kam sme 
sa v r. 1960 presťahovali. Z 30-ročného pôsobenia 
v armáde - z toho 23 rokov ako vojak z povolania 
- si najviac vážil účasť v SNP a  bojovú činnosť 
príslušníka 1. čs. armádneho zboru, s ktorým 
prešiel viac ako 1 000 km pri oslobodzovaní 
miest a obcí od fašistických okupantov. Za zásluhy 
pri oslobodzovaní dostal viaceré ocenenia. Vlani 
v auguste sa osobne zúčastnil osláv SNP v Ban-
skej Bystrici, kde mu udelili medailu Za vernosť.-

 Na konci roka 2013 malo Nové Mesto nad 
Váhom 20 012 obyvateľov. Narodilo sa 182 detí, 
z toho 90 dievčat. Rovnaký počet ako narodení 
bolo i úmrtí. Zo 182 zosnulých bolo 89 žien.
 Do nášho mesta sa  prisťahovalo 230 osôb 
(z toho 121 žien), odsťahovalo sa o 29 viac 
(259 osôb). Áno na  spoločnej ceste  životom si 
povedalo 70 snúbeneckých párov.

 Zo 182 narodených detí najfrekventovanejšie 
mená u chlapcov boli: Lukáš 7-x, Jakub 6-x, Filip 
5-x, Adam 4-x. Rovnocenná bola skupina  mien: 
Martin, Matej, Matúš, Michal, Tomáš, Vladimír (po 
3-x). 
 U dievčat „viedla“ Sofia (6-x), rovnocennou 
skupinou boli mená: Hana, Kristína, Natália, Nela, 
Nina, Stela (3-x).

POČET NARODENÍ A ÚMRTÍ VLANI ROVNAKÝ
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 Len tak sa nevidí, aby sa v priebehu pár 
rokov  dvom kolegyniam z práce narodili prví 
občiankovia nášho mesta. Fyzioterapeutkám  
z Nemocnice s poliklinikou  v Novom Meste nad 
Váhom sa tak stalo.
 Pred štyrmi rokmi Mgr. Zuzane Pokopcovej 
a jej manželovi Michalovi sa hneď v úvodný deň 
roka 2010 narodil synček Jakubko s  prívlastkom 
prvý. Tento rok sa situácia zopakovala v prípade 
Mgr. Elišky Pavlíkovej  a jej partnera Mgr. 
Miroslava Pavlíka. I keď zopakovala nie je úplne 
správne slovo. Primát prvého občianka  tu síce  
je, ale tentoraz - dvojnásobný. Akoby relatívne  
neskorý termín  pre narodenie  prvého občianka 
mesta v roku 2014 sa mal vykompenzovať 
dupľovaným prírastkom. Kým okres Nové Mesto 
nad Váhom sa mohol popýšiť prvým občiankom  
hneď 1. januára (chlapec s pôrodnou hmotnosťou 
2 650 g a dĺžkou 47 cm sa narodil o 17,27 h N. 
Klčovej z Očkova), Nové Mesto nad Váhom si na 
svoj „prídel“ muselo počkať ešte  niekoľko dní až 
do 8. januára.
 Keď sa Eliška Pavlíková v ôsmom týždni 
tehotenstva dozvedela, že čaká dvojičky, bol to 
pre  mladú novomestskú rodinu šok. Doma mali 
už malého Miška, ktorý 17. februára sfúkne dve 
sviečky na svojej narodeninovej  torte a zrazu 
k nemu mali pribudnúť dve deti naraz. Prvotné 
prekvapenie čochvíľa vystriedala nefalšovaná 
radosť, najmä keď  tehotenstvo prebiehalo nor-
málne, bez komplikácií. V tomto roku 27 - ročná 
Eliška a jej o dva roky starší  manžel Miroslav sa 
tešili, že do rodiny podľa lekára zhruba v polovici  
januára pribudnú dve  malé slečny, ako neskôr 
ukázal sonograf.
  Termín pôrodu mala mamička 12. januára. 
Do pôrodnice nastúpila 8. januára v 40. týždni 
tehotenstva. V deň  hospitalizácie v trenčianskej  
nemocnici sa bábätká začali samy, spontánne  
pýtať na  svet. 
 - Večer o 20,19 h sa ako prvá narodila 
Karolínka. Vážila 3 020 g a merala 48 cm. O päť 
minút neskôr  prišla  na svet  s rovnakou dĺžkou, 
no drobnejšia Julianka s hmotnosťou 2 860 g.
 V čase, keď som kvôli novorodeneckej  
žltačke  detí musela ostať dlhšie v nemoc-
nici, celých deväť dní, sa manžel vzorne staral 
o nášho synčeka.-
 Podľa mamičkiných slov hneď na prvý poh-

ľad bolo vidno, že ide o dvojvaječné  dvojičky.
 - Bábence sa  na  seba  nepodobajú, každé 
je iné, a nielen podľa fyziognómie. „Staršia“ 
Karolínka je, - aspoň zatiaľ, - pohodové bábo 
a je z nej malý zvedavec. Podobá sa na  ocina, 
dokonca  má jamky v líčkach ako on. Julianka, 
náš benjamín, si vyžaduje hojdanie, čičíkanie. 
Trvá aj dve  hodiny, kým zaspí, ale potom spí aj 
štyri hodiny v kuse. Oproti  Karolínke má tmavšiu 
pleť i vlásky, ale zatiaľ  nevieme odhadnúť, na 
koho sa podobá.-
 Materské mliečko deťom prospieva. Mamina 
sa  má čo obracať, i keď má pomoc v manželovi 
a pomocnú ruku jej v rámci možnosti  podávajú 
stále  ešte  pracujúce  babky.
 V nedeľu 19. januára, na  tretí deň od  prícho-
du z nemocnice, absolvovali Karolínka a Julianka 
s rodičmi a bračekom svoju prvú prechádzku 
vonku v dvojičkovskom kočiariku. 
 Z dievčatiek sa teší aj ich čo nevidieť 
dvojročný braček Miško.
 - Zbožňuje ich, nie je tu žiadny náznak 
žiarlivosti. Stále  ich pusinkuje, hladká, dáva im 
cumlíky. A keď  niektorá z nich zaplače a ja to 
nepočujem, príde ma zavolať, - pochvaľuje si 
Miškovu pomoc mamina.
 - Práve dnes sa stalo, - dopĺňa pyšný otecko, 
- keď  Julianka zaplakala, Miško jej dal  pusinku 
a malá stíchla. Celý žiaril ako slniečko od šťastia, 
ako ju utíšil! -
 Napriek malému – veľkému pomocníkovi je 
Eliška Pavlíková v jednom kolotoči. Deťúrence 
na striedačku spia, plačú, papajú, treba ich 
prebaľovať, takže dnes už trojnásobná mamička 
sa na nudu sťažovať  nemôže.
 - Karolínka a Julianka sú ešte maličké, musia  

V NESKORŠOM ČASE, ZATO DUPĽOVANE
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 Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy 
(ZŠ) pre školský rok 2014/2015 sa uskutoční 
vo všetkých školách jednotne v dňoch 4. - 6. 
februára v čase od 14.00 do 17.00 h. Novo-
mestského spravodajcu o tom informoval 
Mgr. D. Hevery, vedúci oddelenia školstva, 
mládeže a telesnej kultúry MsÚ. 
 - V závažných prípadoch možno vopred 
dohodnúť s riaditeľom školy mimoriadny termín 
zápisu. Informáciu o mieste a termíne zápisu 
a požadovaných údajoch a dokladoch zverejní 
riaditeľ príslušnej školy oznamom v budove a na 
internetovej stránke školy a zriaďovateľ verej-
ných škôl o. i. na svojej internetovej stránke
a v mestskom rozhlase. 
 Zapísané môže byť dieťa, ktoré k 31. au-
gustu dovŕši vek 6 rokov a školskú spôsobilosť. 
Ak  po dovŕšení 6. roku veku nedosiahne školskú 
spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne na základe 
žiadosti zákonného zástupcu o odklade povinnej 
školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok 
alebo o jeho zaradení do nultého ročníka ZŠ. 
Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného 
lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ 
školy môže o tom  rozhodnúť aj na návrh MŠ, 
ktorú dieťa navštevuje a na základe odporučenia 
CPPS (bývalej pedagogicko - psychologickej po-
radne), avšak vždy so súhlasom zákonného 
zástupcu.
 Do 1. ročníka ZŠ možno výnimočne prijať aj 
dieťa, ktoré k 31. augustu nedovŕši 6. rok veku, 
ak o to zákonný zástupca na zápise požiada 
a k žiadosti doloží súhlasné vyjadrenie všeo-
becného lekára pre deti a dorast a príslušného 
zariadenia výchovného poradenstva a preven-
cie. Na zápise zákonný zástupca predloží svoj 
občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Ďalšie po-

drobnosti ohľadom zápisu sú na webovej stránke  
mesta (www.nove-mesto.sk). O prijatí žiaka do 
školy rozhoduje riaditeľ  školy po zápise a po 
schválení počtu prijímaných žiakov zriaďovateľom 
školy. Prednosť majú žiaci zo školského obvodu 
školy.  V prípade dostatočného záujmu rodičov 
detí (minimálne 10 žiakov) sa v školskom roku 
2014/ 2015 otvorí trieda nultého ročníka v ZŠ na 
Odborárskej ul.-
 Vo februári, konkrétne od 24. do 26. febru-
ára od 10.00 do 16.00 h sa uskutoční aj zápis 
detí do Materskej školy (MŠ), Poľovnícka ul. č. 12 
vrátane elokovaných pracovísk MŠ.
 - Podobne ako u ZŠ zo závažných dôvodov 
možno s riaditeľkou MŠ vopred dohodnúť mimo-
riadny termín zápisu. Dieťa možno zapísať v sídle 
MŠ na Poľovníckej ul. alebo v jej elokovaných pra-
coviskách na Hurbanovej ul., Ul. J. Kollára č. 25, 
Hviezdoslavovej ul., Ul. J. Hollého, Dibrovovej ul. 
a na Ul. J. Kollára č. 4  so vzdelávacím programom 
v kresťanskom duchu.  Podrobnosti k zápisu do 
MŠ rodičia  nájdu takisto  na: www.nove-mesto.
sk . Dodám len, že zápisu, ktorý sa uskutočňuje  
formou pohovoru s dieťaťom, sa zúčastní rodič 
(zákonný zástupca) spolu s dieťaťom. Ako doklad 
predloží rodný list dieťaťa. Tu obdrží žiadosť 
o prijatie dieťaťa (zápisný lístok). Vyplnenú žia-
dosť s potvrdením všeobecného lekára pre deti 
a dorast o zdravotnom stave dieťaťa predloží 
najneskôr do 
14 dní od zá-
pisu zástupkyni 
riaditeľky MŠ na 
tom pracovisku, 
kde sa  vykonal 
zápis, alebo na 
riaditeľstve MŠ, 
Poľovnícka 12.-

VO FEBRUÁRI ZÁPISY PRVÁČIKOV I ŠKÔLKÁROV

sa  najprv adaptovať, postupne sa budem  snažiť, 
aby si zvykli na určitý režim, chodili spinkať 
v rovnakom čase.-
 Aj počas našej návštevy Julianka práve  
spala a Karolínka  sa  zvedavo dívala na  svet. 
Táto činnosť malú zmohla  natoľko, že napokon 
zaspala. No o pár sekúnd  na to sa  bytom roz-
liehal detský plač, tak som sa radšej rozlúčila 
a nechala mladú rodinku svojim každodenným 
radostiam a starostiam.                              -eg-

UPOZORNENIE 

 Mesto Nové Mesto nad Váhom upozorňuje 
všetky právnické osoby a fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie, ktoré vlani prevádz-
kovali malé zdroje znečisťovania ovzdušia, aby 
si v termíne do 15. februára splnili zákonnú 
oznamovaciu povinnosť o prevádzkovaní malých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia za rok 2013 
(tlačivá - na MsÚ, II. poschodie, č. dv. 325).
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UPLYNULÝ ROK V KULTÚRE
 V roku 2013 oddelenie výstavníckej činnosti 
a ZUČ usporiadalo 7 výstav, najväčšiemu záuj-
mu sa tešili výstava Evy Harmadyovej a sve-
tová  výstava Novomestský osteň. Výstavy 
navštívilo cca 2600 návštevníkov. KPH usporia-
dalo 6 večerných koncertov, najúspešnejšie boli: 
Ruské impresie, Piano Session, Vianočný koncert 
s priemernou návštevnosťou 85 ľudí. Uskutočnili 
sa aj dva zájazdy na opery v SND Bratislava. 
     Vlani boli 4 festivaly pre  cca 1 800 návštev-
níkov nerátajúc jarmočníkov, ktorí navštívili 16. 
Festival dychových hudieb. MKO uviedol dva 
samostatné koncerty v MsKS, 2 novoročné kon-
certy mal v Piešťanoch a jeden v Hrachovišti. 
Inštrumentálne skupiny MKO sa predstavili 11- x. 
FS Otava sa v meste a okolí predstavil 16 - x pre 
1 400 divákov, zúčastnil sa Folklórnych slávností 
v Krakovanoch a pre 350 stredoškolákov prip-
ravil dve vianočné vystúpenia. DFS Čakanka sa 
prezentoval 21-x na akciách v meste a regióne 
zhruba pre 4 000 návštevníkov. HS Premeny 
2-x  uviedla svoj nový program: Leto, láska, ero-
tika a pár korún pre 100 návštevníkov, odohrala 
dva koncerty pri fontáne, uskutočnila vianočný 
benefičný koncert s hosťami pre 200 divákov a 8-x  
sa predstavila na podujatiach v meste (účasť cca 
900). DS Javorina a Javorinka sa predstavil hrou 
Dom Bernardy Alby na Krajskej prehliadke Thália 
Pod Bojnickým zámkom v Prievidzi, študoval 
hry Oklamaný manžel a Dámsky večierok, 
Príbeh možno obyčajný. MDS Javorinka a DDS 
Javorinčatá pripravovali hru Kto to kedy videl?  
SDOS-BS Javorinčiatka 3-x uviedol bábkovú hru 
O troch kuriatkach pre 150 divákov (v priebehu 
roka sa BS  presťahoval do CVČ). SDOS - DDS 
Javorinčatá – poetický súbor ponúkol 60 di-
vákom pásmo  Novomestské prvosienky. DDS 
Javorinčatá pripravil Prázdniny s divadlom (20), 
študoval hru Korálky z dievčenských sĺz. Členky 
DS sa zúčastnili festivalu Divadelný Maťko vo 
Svite v prednese so ziskom 2 ocenení.
 Divadielko galéria odohralo 6-x, z toho raz 
v ČR činohru Stroskotanci. DG-BD naštudovalo  
hru Začarovaný les, s ktorou sa zúčastnilo
aj festivalu v Kysáči, Rimavskej Sobote a Brne 
na festivale BAF. Súbor odohral do 40 báb-
kových predstavení v meste a okolí. Poetická 
scéna DG 6-x uviedla 3 literárno - hudobné 
pásma (účasť vyše 400). Oddelenie sa podieľalo 
na  podujatí Javorina, Javorina..., prezentácii 

CD Dúhové eminencie, oslavách 1. mája, Dni 
mesta, NJ, Vianočných trhoch, spoluusporiadalo 
4 prednášky o liečivých bylinách a spolupodieľalo 
sa na akciách spoločenských organizácií, ume-
leckých agentúr a i. v MsKS. 15 kurzov jogy 
navštevovalo 159 frekventantov, kurz klavíra 
14 frekventantov a 10 kurzov cvičenia pre ženy 
149 žien. Pri MsKS pracovalo 6 klubov.
 Oddelenie  práce s profesionálnym umením 
(od júla do konca októbra sála MsKS  mimo pre-
vádzky)  uskutočnilo 9 vystúpení, z toho štyri pre 
MŠ a detskú verejnosť. Z 5 podujatí pre verejnosť 
(celková účasť 1 610 osôb) sa najväčšiemu 
záujmu tešili RND a Šláger TV.  Uskutočnilo 
sa 33 podujatí v spoločenskom dome (mimo 
pohybového kurzu). Išlo o prenájom miestností 
na  kultúrno - spoločenské podujatia v spolupráci 
s MsÚ, spoločenských organizácií, firemných 
akcií, umeleckých agentúr, svadby, stužkové 
a pod. Vlani boli 4 kladenia vencov.
 R. 2013 vyšlo 11 čísiel Novomestského  spra-
vodajcu po 24 strán vrátane  letného dvojčísla so 
48 stranami. Súčasťou bola programová príloha 
(mimo septembrového a októbrového vydania). 
Okrem toho NS uverejnil 6  príloh v číslach 1, 4, 
7 – 8, 10, 11 a 12 NS/2013.
 MsK Ľ. V. Riznera mala vlani 2793 čitateľov, 
z toho 810 detí do 15 rokov. K 31.12. jej fond 
tvorilo 66 543 dokumentov. MsK navštívilo 33 352 
osôb, z toho 2 102 návštevníkov podujatí MsK 
a 5 078  verejného internetu. Čitatelia si požičali 
164 638 dokumentov, z toho 127 495 absenčných  
a 37 143 prezenčných výpožičiek. MsK poskytla 
1407 bibliografických informácií a žiadateľom 
z iných knižníc sprostredkovala 158 výpožičiek. 
Z 87 podujatí MsK dominovali okresné kolo 
Vansovej Lomničky, Čítajme si... 2013, Esej 2013, 
100. výročie úmrtia  Ľ. V. Riznera, kvízy o  auto-
roch a  besedy pre všetky typy škôl.
 Kino Považan malo vlani (od polovice júla 
do konca októbra bola sála mimo prevádzky) 
219 projekcií 130 filmov s návštevnosťou 7 185 
divákov.  6 predstavení bolo pre ZŠ a SŠ v meste 
a okolí. Uskutočnil sa aj festival Snow Film Fest pre 
cca 60 návštevníkov. Divácky najpríťažlivejšie boli 
filmy: Príšerky: Univerzita, Babovřesky, Krúdovci, 
Kráľovstvo lesných strážcov, Ľadové kráľovstvo, 
Hobit: Smaugova pustatina, Šmolkovia 2, .... 
 Z FK  bol najúspešnejší film Láska. Zo sloven-
skej tvorby bolo najviac divákov na Kandidátovi.
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V L AŇA J Š O K  V  C I R K V Á C H
 Apoštolská cirkev mala  jeden sobáš a jeden 
pohreb.
 V evanjelickom kostole a.v. bolo vlani pokrs-
tených 23 detí, z toho 9 chlapcov, Kon rmovaných 
bolo 8 evanjelikov, z toho 6 detí. Sobáš uzavrelo
 6 párov. Podľa  obradov Evanjelickej  cirkvi a.v. 
bolo pochovaných 31 osôb (z toho 16 mužov), 
z toho v Novom Meste nad Váhom 23 zosnulých.
 Kresťanský zbor mal jeden  krst.

 V rímskokatolíckom kostole sviatosť krs-
tu prijalo 116 osôb, z toho 102 detí do jedného 
roka. Z celkového počtu bolo 62 chlapcov. Počet 
birmovaných bol 67, počet prvoprijímajúcich 84.  
Na  náboženstvo bolo prihlásených 1 208 osôb. 
Svoje  áno na  spoločnej  ceste pred Bohom speča-
tilo 35 snúbeneckých párov. Podľa obradov Rím-
skokatolíckej  církvi bolo 91 pohrebov, z toho 40 
mužov.

 Prezident SR Ivan Gašparovič poslednýkrát, 
inak po 10. raz od  svojho nástupu do funkcie 
7. januára udeľoval najvyššie  štátne  vyzname-
nania. Pri príležitosti 21. výročia vzniku SR si 
ocenenia v Rytierskej sále Bratislavského hradu 
prevzalo 16 osobností. Bol medzi nimi, mimo-
chodom, ako najstarší ocenený aj vojnový ve-
terán, plukovník vo výslužbe Imrich 
Gablech, ktorého hlava  štátu 
ocenila vojenským Radom biele-
ho dvojkríža II. triedy za aktívnu 
účasť v oslobodzovacom boji proti 
fašizmu a za  celoživotné úsilie pri 
obrane demokracie.
 Dnes 98 - ročný bývalý letec 
RAF, ktorý prešiel sibírskymi gu-
lagmi a po vojne ho komunisti 
zbavili funkcie, dostal už v minu-
losti najvyššie  štátne  vyzname-
nania v Česku, Poľsku a vo Veľkej 
Británii. Tentoraz prišlo ocenenie zo 
Slovenska. Už vlani na podnet ObV 
ZPB v Novom Meste nad Váhom 
sa stal Významnou osobnosťou 
Podjavoriny.

 O tom, že vysoké štátne vyznamenanie je 
v správnych rukách, napovedá životný príbeh 
rodáka z Hrachovišťa.
 Po porážke Poľska, kam v roku 1939 ušiel 
a kde pôsobil ako letec, sa dostal do Rumunska 
a odtiaľ do sibírskych gulagov, kde živoril dva roky. 
Podľa vlastných slov mal na deň 300 g chleba. 
V gulagu 4-krát oslepol a prežil len vďaka ochran-
nej ruke kamarátov z Poľska, inak by si vzal život.
 V roku 1942 sa I. Gablechovi podarilo dostať 
do Veľkej Británie, kde bojoval v kráľovskom letec-
tve  RAF. Pre zdravotné problémy ako dôsledku 
prežitého pekla musel s lietaním skončiť. Pridelili 
ho k letovej  kontrole na  letisku Coltishail, kde bol 
až do kapitulácie Nemecka.
 V súčasnosti žije v Havlíčkovom Brode. 
 K blahoželaniu I. Gablechovi k vysokému 
oceneniu sa pripájajú spolurodáci z Novomes-
tského okresu a celého podjavorinského kraja.

ŠTÁTNE VYZNAMENANIE PRE I. GABLECHA

Zdroj: Internet
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PRÁZDNINY
 Vo februári  si žiaci a študenti užijú práz-
dniny. Po polročných prázdninách 3. februára 
čakajú na deti Trenčianskeho kraja jarné práz-
dniny v dňoch 17. až 21. februára.
 Možnože práve počas týchto jarných 
prázdnin si deti užijú zimné radovánky.

 Bezprostredne po Troch kráľoch, kedy na 
scénu práve vstupoval fašiangový čas, sa v na-
šom meste konal tradičný Karneval na ľade.
  Posledný deň vianočných prázdnin sa roz-
hodlo zaujímavo a zmysluplne  prežiť okolo 
80 detí, ktoré sa  predviedli na korčuliach 
v rozličných maskách. 
 Porota, ktorá spomedzi nich vyberala
tie najlepšie výtvory, hodnotila originalitu, 
nápaditosť masiek a tvorivú invenciu pri ich zho-
tovovaní. Napokon ocenila po sedem najlepších 
dievčenských a chlapčenských masiek. Ceny si 
odniesli deťúrence, ktoré vďaka svojmu snaženiu, 
neraz i vďaka pomoci súrodencov, rodičov či 
starých rodičov, na chvíľu sa premenili na hroz-
no, kajak, komín, kominára, dvoch výsadkárov, 
šmoulinku, fotoaparát, obelisk, salónku, oko, 
dinosaura, baču a klauna.
 Naprázdno však neodišlo žiadne dieťa, každé 

z nich opúšťalo zimný štadión  bohatšie nielen 
o príjemný zážitok, ale i o  sladkú odmenu.
 Už teraz sa  tešia  o rok na  tradičné podu-
jatie  na  korčuliach, ktoré pre ne rovnako ako 
tentoraz pripravia Mesto, Centrum voľného času 
a TSM v Novom Meste nad Váhom.

ZVÍŤAZILI ORIGINALITA A NÁPADITOSŤ MASIEK

ROK 2014
 ► 1/2014 - 600. výročie založenia Prepozitúry 
Panny Márie v Novom Meste  nad Váhom
 ► 4/2014 - 6. apríl OSN vyhlásila za  
Medzinárodný deň športu
 ►  5/2014 - 10 rokov od vstupu SR do EÚ
 ►  5/2014 - 595. výročie posviacky rímsko-
katolíckeho kostola
 ► 5/2014 - 70 rokov od  udelenia statusu 
mesta Novému Mestu nad Váhom
 ► 7/2014 - 100. výročie vypuknutia 1. sv. 
vojny
 ► 8/2014 - 70. výročie SNP a karpatsko 
- duklianskej  operácie
 ► 8/2014 - 29. august OSN vyhlásila za 
Medzinárodný deň proti jadrovým skúškam
 ► 9/2014 - Rok Sedembolestnej  Panny 
Márie (od 15. septembra)
 ► 11/2014 - 25. výročie nežnej revolúcie
 ► Rok 2014 OSN vyhlásila za rok rodinných 
fariem
 ► Rok 2014 prinesie v SR oddych od práce 
okrem víkendov aj v 13 voľných dňoch. Štátne 
sviatky a dni prac. pokoja predĺžia 6 víkendov.

www. katkatours.sk

BLAHOŽELÁME
 Vzácneho životné-
ho jubilea sa vo februári 
dožíva predseda Oblas-
tného výboru Sloven-
ského zväzu protifa-
šistických bojovníkov 
v Novom Meste nad 
Váhom p. Ján Hulínek.
 Do ďalších rokov 
mu popri výbore 

a členoch organizácie  protifašistických bojov-
níkov veľa zdravia, spokojnosti a elánu do ďalšej 
práce želajú 
 mesto - vydavateľ, redakčná rada, redakcia 
a čitatelia Novomestského spravodajcu. 
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 Nejde o hodnotu papiera. „Manželstvo – viac 
ako papier“ - je motto tohtoročného Národného 
týždňa manželstva (10. – 16. 2. 2014). Už 
štvrtýkrát prebieha táto kampaň aj na Slovensku 
v týždni osláv sv. Valentína. Sme krajinou, ktorá 
sa hlási ku kresťanským hodnotám. Kultúra 
nášho národa sa začala rozvíjať príchodom 
vierozvestov Konštantína a Metoda. Naši predko-
via niekoľko stoviek rokov žili formovaní Božími 
prikázaniami. No v poslednej dobe sa pod 
neidentifikovateľným vplyvom stále viac a viac 
vzdávame princípov, ktoré si osvojili naši pred-
kovia. Neviem, či sa opičíme po Západe, pretože 
odtiaľ k nám, najmä prostredníctvom filmov, 
prichádzajú vzory, ktoré obdivujeme a podve-
dome kopírujeme. Všade okolo nás je propa-
govaná sloboda, nezávislosť, voľnosť. Každým 
rokom pribúda párov, ktoré k spoločnému životu 
– ako vyhlasujú – nepotrebujú „papier“. Hovoria, 
že hlavné je, že sa majú radi. Vraj žijú lepšie 
a hodnotnejšie ako mnohé manželstvá. A navyše, 
podľa nich výhodou je, že v prípade odlúčenia 
budú oslobodení od obrovských problémov, 
ktoré sú spojené s rozvodom manželstva. Znie 
to logicky a priam presvedčivo. Skutočne je to 
také výhodné? Aké to prináša ovocie?
 Spomínam si na moment, keď mi môj otec 
rozprával, čo zažil na stretávke zo strednej 
školy po mnohých rokoch. Jeho spolužiak sa 
vychvaľoval, kde všade bol a čo všetko zažil. 
Na otázku o rodine odpovedal so smiechom, že 
nevie, koľko jeho detí behá po svete... Pôsobil 
ako hrdina, na ktorého nikto nemá. V osobnom 
rozhovore sa však môjmu otcovi smutne priznal: 
 „No teraz som sám“.
 Sme presvedčení, že vymyslíme niečo lepšie 
ako to, čo pre nás určil Boh. Odmietame to 
Božie, avšak márne hľadáme niečo lepšie, čo by 
nám vyhovovalo, čo by nás naplnilo. Manželstvo 
bolo prvé spojenie medzi ľuďmi, ktoré Boh usta-
novil na zemi. V podstate dejiny ľudstva začínali 
svadbou. Proroci veľmi často prirovnávali Boha 
k ženíchovi, ktorý túži po svojej neveste (Boží 
národ). V Novej zmluve čítame, že prvý div 
Ježiš učinil na svadbe v Káne Galilejskej. Svojím 
prvým divom tak potvrdil Boží stvoriteľský poria-
dok. Apoštol Pavol prirovnáva Krista k ženíchovi, 
ktorý si príde po svoju nevestu (cirkev). 
 Dejiny ľudstva, ktoré sa začínali svadbou, 

sa taktiež budú končiť svadbou. Od prvých strá-
nok Písma až po tie posledné nás Boh obrazmi 
svadby a manželstva vedie k skutočnej láske 
a vernosti. On je verný. On - Boh vstúpil 
s nami do zmluvy a môžeme si byť istí, že sa 
nás nevzdal. Kristove roztiahnuté a pribité ruky 
na kríži symbolizujú Božiu otvorenú náruč. Ešte 
stále je čas vrátiť sa. Ešte stále je čas uznať svo-
ju biedu a prijať Jeho odpustenie. Táto milosť tu 
nebude donekonečna. Náš život je ohraničený, 
nevieme, kedy príde náš posledný deň.
 Aj manželstvo je ohraničené spojenie muža 
a ženy v tejto časnosti. Raz židovskí učitelia 
pokúšali Ježiša a pýtali sa ho, ako to bude v nebi: 
Koho manželkou bude žena, ktorá niekoľkokrát 
ovdovela a teda žila vo viacerých manželstvách? 
(Po dvetisíc rokoch by hľadanie odpovede na 
podobnú otázku bolo omnoho komplikovanejšie 
vďaka niektorým extra zamotaným vzťahom.) 
Ježiš im jasne odpovedal, že vo večnosti sa už 
nebudeme ženiť a vydávať, teda tam nebudú 
ďalej fungovať vzťahy takým spôsobom, ako 
ich poznáme tu v časnosti. Manželstvo sa týka 
časnosti. Veď sme sľubovali partnerovi vernosť 
až do smrti. Tu v časnosti nás Boh učí vernosti. 
Učí nás odpúšťať si navzájom. Učí nás slúžiť si. 
Učí nás správať sa zodpovedne. Učí nás dodržať 
slovo, ktoré sme dali. Učí nás neopustiť partnera 
v rôznych situáciách života. Učí nás pokoriť sa, 
ustúpiť, nehľadať len svoj vlastný prospech. Učí 
nás vydržať rôzne skúšky a tlaky života. Takto 
dozrieva skutočná láska a dokazuje sa vernosť.
 Každý, kto vstúpil do manželstva, svo-
jím spôsobom vstúpil do školy. Nie je mojím 
cieľom súdiť niekoho, kto z tejto školy predčasne 
vystúpil, alebo prepadol. Nikomu to neprajem 
a viem, že je mojou povinnosťou a poslaním 
pomôcť každému páru, ktorému hrozí opustenie 
tejto inštitúcie. Pritom ja sám nedokážem 
pomôcť, ale Kristus je zdroj, z ktorého možno 
čerpať. On je nevyčerpateľný zdroj lásky, zdroj 
odpustenia. Vďaka Nemu možno prijať partnera 
takého, aký je a začať znova. On dokáže obnoviť 
každý narušený vzťah. On spája osamelých, 
zranených. V manželskom vzťahu tvorí jednotu, 
po ktorej v srdci túžime. On ešte nikoho neskla-
mal.

Ľubomír Ďuračka, 
evanjelický farár

VIAC AKO PAPIER
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ME - TRADEX

Kľúčová služba

všetky autokľúče
zámky a kovania

Ul. 1. mája
a dom služieb

FONTÁNA na Námestí slobody
●  traf ika    
●  zmenáreň
●  drobné darčeky
●  zlatníctvo 
●  bistro Me-Kong - ázi jská kuchyňa
●  terasa s ponukou ázi jských špecialí t
●  bankomat

KNIHA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM II. DIEL 
UŽ V PREDAJI TU!!!

MASÁŽE
Jaroslava Koštialová

Nové Mesto n.V. Holubyho 2
▪ Klasická, športová, 
▪ Reflexná - chodidiel, 
▪ Medová - detoxikačná,

 ▪ Breuss masáž, ▪ Tehotenská masáž,
 ▪ Manuálna lymfodrenáž, 

▪ Rašelinový zábal, ▪ Bankovanie
Tel.: 0904 614 396

www.odbornemasaze.szm.sk

Riaditeľstvo Základnej školy 
kardinála Alexandra Rudnaya

 v Považanoch
srdečne pozýva 

rodičov  a budúcich prváčikov na
ZÁPIS  DETÍ

na plnenie povinnej školskej 
dochádzky 

v školskom roku 2014/2015.

Zápis sa uskutoční 
dňa 5.2.2014 (streda)
 od 15,30 do 17,30 h

na prízemí v budove základnej školy.
 Mgr. P. Elexhauserová

riaditeľka školy

POZVÁNKA MUDr. I. Kouřilová pri odchode do 
dôchodku ďakuje pacientkám za 

prejavenú dôveru počas odbornej 
práce v gynekologickej ambulancii.

JAR V ZIME?
 Vlani v polovici januára kvety na  okná domov 
a áut maľoval jedine  mráz, teraz  v polovici janu-
ára rozkvitli ...
 Podľa ročného obdobia  sme mali v tom 
čase prežívať pravú zimu, ale snímky p. Oľgy 
Nápokyovej, ktoré zhotovila v meste 8. januá-
ra, hovoria o pravom opaku. Rozkvitnuté kríky, 
z trávy  vykúkajúce pestrofarebné hlávky kvetov 
nám akoby chceli nahovoriť, že je tu jar. Žeby sa 
vymenili ročné obdobia a po jari v zime budeme 
mať na jar zimu? Príroda akoby sa zbláznila ...
 Meteorológovia  nás  ubezpečujú, že zima, 
- i keď  oproti zvyklostiam neskôr, - určite príde. 
Prišla a veru riadne tuhá.
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 V tomto roku si pripomenieme 70. výročie 
Slovenského národného povstania. Rok čo rok 
si výročie hrdinského vystúpenia Slovákov proti 
fašizmu pripomíname pietnym aktom kladenia 
vencov pri Pamätníku 27 zavraždeným antifa-
šistom a partizánom, ktorých fašisti postrieľali 
na novomestskom cintoríne vo februári a marci 
1945.
 Ako sa dozvedáme  z historických prame-
ňov, po oslobodení exhumačná komisia 20. mája 
1945 odkryla na  novomestskom cintoríne  dva 
hromadné hroby, aby identi kovala 27 zavraž-
dených obetí. Nie je známe, akým spôsobom to 
robila, zrejme  za pomoci príslušníkov, známych 
a podľa  dokladov totožnosti. Nech už to bolo 
akokoľvek, vznikol zoznam osôb, ktorých životy 
vyhasli zbraňami v rukách fašistov usadených 
v našom meste.  Boli to: Jozef Bartek z Nové-
ho Mesta nad Váhom, Jozef Fučík z Turej Lúky, 
Mati Gerža z Dolného Srnia, Martin a Juraj Hre-
vušovci, Ján Slávik, Štefan Rojko, Ján Žáček, 
všetci  zo Bziniec pod Javorinou, Tomáš Kola 
z Liptovskej Lužnej, Pavol Kopún, Milan Mareček 
a  Ján Vrkoč  z Myjavy,  Juraj Krajčovič z Bošáce, 
Ján Pastorek z Moravského Lieskového, Vojtech 
Pomykal z Bratislavy, Richard Šebesta z Dojča, 
Matej Šidla  z Lubiny, Ján Zonga z Paríža, Ilko 
Magurak z Holeša, Alexander Bakanov, Madumil 
Čamojev, Timofej Timofejevič Gavruš, Vasilij Fjo-
dorovič Gribak, Karol Iljas a Charsakul Kadak-
snikov, Nikolaj Kovalko, Viktor Šichtijanov, všetci 
z bývalého ZSSR.  
 Novomestský spravodajca pred  30 rokmi  pri 
príležitosti 40. výročia SNP pátral po informáci-
ách o ľuďoch, ktorých životy predčasne  vyhasli. 
A v jednom prípade  prišiel na  prekvapivé ziste-
nie, ako o tom v článku informoval vtedajší pra-
covník  múzea a spolupracovník Novomestského 
spravodajcu Vladimír Ammer. 
 Z Miestneho národného výboru v Dojči na 
otázku ohľadom ich spoluobčana oznámili, že 
podľa zoznamu v Novom Meste nad Váhom 
zastrelený Richard Šebesta, ktorý bol príslušní-
kom partizánskeho odriadu Jána Reptu, vo vojne 
nezahynul.
 Počas vojny ako mladý elektrikár pracoval na 
elektri kácii brezovských kopaníc. V rámci toho 
v čase od 16. januára do 3. marca 1945 prenášal 

v balíkoch elektrických káblov správy partizá-
nom. Skupinu, v ktorej pracoval, však niekto udal 
a gestapo jej členov zatklo. Richarda Šebestu 
11. marca 1945 prepustili na  slobodu. Prežil 
fašistické peklo, a dožil sa  oslobodenia! V rodnej 
obci si založil rodinu a tu i pracoval až do svojej  
smrti 13. novembra 1970.
 Ako sa jeho meno dostalo na zoznam 
zastrelených na novomestskom cintoríne, kto  
v skutočnosti bola zastrelená osoba, ako sa  vola-
la?  Požičal, alebo dal Richard Šebesta niekomu 
svoj kabát alebo inú časť odevu aj so zabudnutým 
osobným dokladom? Alebo azda podľa časti jeho 
odevu pri prípadne  znetvorenej tvári zastrelené-
ho ktosi usúdil, že ide o Richarda Šebestu?  Kto-
vie, dnes sa  už pravdy nedopátrame.
 Aj takú podobu má vojna. Prináša smrť, 
smútok, biedu, ale často aj zámeny ľudí, ich 
nesprávnu identi káciu, a tým neraz i  prekvapu-
júce odhalenia.

 Plesová sezóna je v plnom prúde, všetkým 
plesuchtivým dávame  do pozornosti

 IV. PLES CVČ, 
ktorý bude 22. februára 

o 18,00 h v SPŠ Bzinská ul. 
 Účastníci si v kultúrnom programe pozrú to 
najlepšie z CVČ, o hudbu do tanca sa postará 
DJ. 
 V cene vstupenky po 25 €, ktoré sú už v pre-
daji na Štúrovej  ul., je i tombola. Viac  informá-
cií vám poskytnú v CVČ na č. tel. 771 24 20.

PREKVAPUJÚCE ODHALENIE SPRED DESAŤROČÍ

IV.  PLES CVČ



PROGRAMY MsKS
 február 2014

FRANTIŠEK BOLEBRUCH

JAN POHRIBNÝ

 2. februára o 15,00 a 16,00 h uvedie Diva-
dielko galéria vo svojich priestoroch reprízu 
bábkovej rozprávky.

SOCHY - DREVOREZBY - RELIÉFY
 Do 20. februára si vo výstavnej sieni MsKS 
môžete pozrieť výstavu Ferdinanda Bolebru-
cha: SOCHY – DREVOREZBY – RELIÉFY.

ZAČAROVANÝ LES

 Čitateľom oznamujeme, že bezplatná práv-
na poradňa AK JUDr. A. Ručkayovej sídlia-
cej na Ul. Inoveckej 8 vo februári nebude.

 Od 28. februára do 28. marca  vo výstav-
nej sieni MsKS bude sprístupnená výstava 
fotogra í Jana Pohribného z ČR s názvom: 
Na hranici raja. 
 Výstavu organizuje MsKS - Galéria Petra 
Matejku v Novom Meste nad Váhom v spolu-
práci s Galériou M. A. Bazovského v Trenčíne.
 Fotogra e J. Pohribného sú  okrem Českej 
republiky zastúpené vo významných zbierkach 
v USA, Francúzsku, Švajčiarsku a Číne (viac na  
2. str. programovej  prílohy).

 13. februára o 18,00 h v divadelnej sále  
MsKS  sa uskutoční galaprogram Repete so 
spevákmi Božankou, M. Jakubcom a D. Grú-
ňom, ktorého s Novým Mestom nad Váhom 
spájajú rodinné väzby. 
 Cena vstupenky na koncert hviezd Šlágr TV 
je 7 €. Predpredaj vstupeniek: v Katka Tours, 
Hviezdoslavova 20.

ŠLÁGER PARÁDA

 14. februára v sále MsKS Divadelné cen-
trum Martin odohrá pre žiakov základných 
škôl divadelné hry o 8,30 a 10,00 h Little Red 
Riding  a o 11,30 h Peter Black 2.
 Ide o divadelné hry v anglicko - slovenskom 
znení. 

DIVADELNÉ CENTRUM
MARTIN

PRÁVNA PORADŇA

NA HRANICI RAJA

VEČERNÝ KONCERT
 19. februára o 18,00 h vo výstavanej sie-
ni MsKS sa uskutoční druhý koncert jarného 
abonentného cyklu, na ktorom sa predstaví 
známa slovenská herečka Božidara Turzo-
nová - umelecký prednes a Sylvia Čápová-
Vizváryová - klavír v programe Štyri ročné 
obdobia Petra Iľjiča Čajkovského.

VÝSTAVY

M s K S  P R I P R AV UJ E

 4. marca o 19,00 h bláznivú komédiu 
Láááska po 11 €. Predpredaj v pokladni MsKS.



 Pripravovaná výstava významného českého 
umelca a fotografa Jana Pohribného v Galé-
rii Petra Matejku verejnosti predstaví neznáme  
magické a snové krajiny, v ktorých dominantnú 
úlohu zohráva svetlo. Originálnou svetelnou hrou 
autor vo svojich fotogra ách objavuje nové svety, 
tvorí snové príbehy, ktoré nachádza a inscenuje 
v reálnej krajine. Veľkoformátové farebné foto-
gra e zaujmú originálnou optikou videnia umelca, 
poetickou atmosférou a novoobjavenými nádher-
nými  rajmi vo všednosti sveta okolo nás.
 Jan Pohribný (nar. 1961 v Prahe) vyštudoval  
FAMU v Prahe (1981 - 86). Od  roku 1986 pracuje 
ako samostatný fotograf - výtvarník. Popri svojej 
voľnej tvorbe sa venuje prevažne reklamnej a ilu-
stračnej výtvarnej fotogra i. Spolupracuje s mno-
hými poprednými agentúrami,  rmami, vydava-
teľstvami a časopismi doma (v Českej republike) 
i v zahraničí. Je členom Asociácie profesionálnych 
fotografov a Pražského domu fotogra e (dnes 
FotoForum Praha). Od roku 1995 je zakladajúcim 
členom a prezidentom Spolku pre obnovu únetic-
kej kultúry. V rokoch 1998 - 2013 bol pedagógom 
Inštitútu tvorivej fotogra e pri Slezskej univer-
zite v Opave. Vedie mnoho workshopov doma 
i v zahraničí (posledných desať rokov pravidelne 
prednáša vo Fínsku a  Nórsku). Popri množstve 
publikácií, na ktorých sa autorsky podieľal, vyšla 
v roku 2007 kniha Magic Stones v Merrell Publis-
hers v Londýne a v roku 2011 v nakladateľstve 
Zoner Press jeho učebnica Kreatívne svetlo vo 
fotogra i. Mal viac ako 50 samostatných výstav 
doma  i v zahraničí a zúčastnil sa viac ako stovky 
skupinových výstav. Jeho fotogra e sú zastúpe-

né vo významných zbierkach v USA, Francúzsku, 
Švajčiarsku, Číne a Českej republike.
 Jan Pohribný svoje farebné, často veľkoroz-
merné fotogra e, napohľad až neuveriteľne sno-
vé a fantazijné, trpezlivo a dlhodobo tvorí priamo 
v reálnej krajine, na mnohých miestach Európy, 
najčastejšie v Nórsku a vo Fínsku, kde istý čas 
pôsobil, v prostredí, ktoré ho fascinuje a neustále 
priťahuje. Pri tvorbe fotogra í  využíva umelec-
ké prostriedky inscenovanej fotogra e (poézia, 
sugestívnosť, nápaditosť, hravosť, vtip...), ktorý-
mi sa preslávili predovšetkým slovenskí fotogra , 
ktorí študovali v Prahe v 80. rokoch 20. storočia. 
Jeden z nich -  návratista, rodák z Nového Mesta 
nad Váhom Vasil Stanko, ktorý v Galérii P. Matej-
ku už niekoľkokrát vystavoval, bol tiež jeho spo-
lužiakom.  
 Jan Pohribný na výstave predstaví dva zo 
svojich reprezentatívnych fotogra ckých cyklov: 
Nová doba kamenná, kde  objavuje posvätné 
a kultové miesta megalitickej kultúry v prehis-
torickej Európe a cyklus Anjeli, ktorých prevtelil 
do reálnej ľudskej podoby, aby tak poukázal aj 
na prázdnotu súčasného civilizovaného človeka, 
ktorý akoby už nevedel žiť v harmónii so svetom, 
do ktorého bol zrodený.
          Výstavá, ktorá je pripravená v spolupráci 
s Galériou M. A. Bazovského v Trenčíne, bude 
sprístupnená od piatku 28. februára v MsKS. 
Záujemcovia  si  ju môžu pozrieť do 28. marca.                    
             

Dr. Ela Porubänová, 
kurátorka výstavy 

a odborná pracovníčka GMAB v Trenčíne

JAN POHRIBNÝ: NA HRANICI RAJA

Pondelok                15,45 h do 18,00 h klavír
                             16,15 a 18,00 h         joga
                                  18,30 h cvičenie pre ženy 
                                             - spoločenský dom 
Utorok                      15,45 h - 18,00 h     klavír
Streda                                      18,15 h       joga 
                                     18,30 h cvičenie pre  ženy 
                                             - spoločenský dom            
Štvrtok                          15,45 - 18,00 h           klavír 
                                  16,15 h a 18,00 h      joga
Piatok                       15,00 h - 17,30 h     klavír

KURZY VO FEBRUÁRI KLUBY VO FEBRUÁRI
Každý pondelok od 8,00 do 13,30 h
                  Únia nevidiacich a slabozrakých SR
Druhý utorok v mesiaci 
11. 2. od 12,30 - 16,30 h  
       Klub altern. medicíny - p. J. Dedík 
Streda               5. 2. o 17,00 h - Výbor MO MS
           12. 2. o 14,00 h - Klub chorých 
                                         na sklerózu multiplex
Štvrtok              od 18,00 h     - Klub  latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h          - A klub 



sobota 1. o 15:00 h            LEN 1x !!!        (repríza) 
KRÚDOVCI                                                           
Repríza divácky úspešného vtipného animovaného filmu 
o jednej pravekej rodine. 
USA,        animovaná rodinná komédia,            90 min.,  
slovenský dabing, MP                                     vstupné: 3 €

sobota 1. o 17:00 h           LEN 1x !!!
JA, FRANKENSTEIN
Film pre nebojácnu mládež a dospelákov. Monštrum 
Adam, ktoré stvoril šialený doktor v roku 1795, prežilo až 
do dnešnej doby. Na ktorú stranu sa pridá v boji medzi 
démonmi a chrli mi?
USA,                        ak ný fantasy,                     92 min.,         
eské titulky, MP 12+                                     vstupné: 4 € 

sobota 1. o 19:00 h, nede a 2. o 17:00 h
ZACHRÁ TE PÁNA BANKSA 
Film o Walt Disneym a autorke detskej knihy  
o opatrovate ke Mary  Poppins s Tom Hanksom a 
Emmou Thompson v hlavnej úlohe. Film má jednu 
nomináciu na tohtoro ného Oscara. 
USA,                životopisná komédia,                125 min.,
slovenské titulky, MP 12+                               vstupné: 4 € 

sobota 1. o 21:00 h,  nede a 2. o 19:00 h
12 ROKOV OTROKOM                                 
Pravdivý príbeh nezlomnej túžby po slobode, 
nominovaný na tohtoro ného Oscara v 9 kategóriách. 
USA,                                dráma,                        134 min.,          
eské titulky, MP 15+                                     vstupné: 4 € 

streda 5. o 19:00 h
KAPITÁL 
,,Bohatí pri mne bohatnú, chudobní sú ešte 
chudobnejší.“ Napínavý príbeh z najvyšších finan ných
kruhov v dobe svetovej finan nej krízy.  
 Franc.,                      politický triler,      114 min.,
eské titulky, MP 12+                         vstupné: 3 €, FK 2 €

sobota 8., nede a 9.  o 15:00 h                               
LEGO PRÍBEH                                                        
Príbeh populárnych LEGO postavi iek na ve kolepej 
výprave proti zlému tyranovi. 
USA.,         animovaná rodinná komédia,        100 min.,      
slovenský dabing, MP                                     vstupné: 4 €

sobota 8.  o 17:00 h     LEN 1x !!!                 (repríza) 
NEŽNÉ VLNY 
Opakovanie milej eskej komédie o láske a nádeji.  

R,                              komédia,                         103 min.,         
eská verzia, MP 12+                                  vstupné: 3,5 €  

sobota 8.  o 19:00,  nede a 9.  o 17:00 h
BLÍZKO OD SEBA 
Stretnutie po rokoch – rodina musí drža  spolu za 
každých okolností!? Výnimo né herecké obsadenie a 
silný príbeh. Ewan McGregor, Julia Roberts (nominácia 
na Oscara 2014), Meryl Streep (nominácia na Oscara 
2014), Chris Cooper  
USA,                    rodinná dráma                       121 min.,     
eské titulky, MP 15+                                     vstupné: 4 € 

sobota 8.  o 21:00 h,  nede a 9.  o 19:00 h
JACK RYAN: V UTAJENÍ   
Jack Ryan právom patrí do elitnej ligy tajných agentov, 
ktorí majú v náplni práce zachra ova  svet, aj ke nie je 
taký láma  ženských s dc ako James Bond, ani taký 
drsný ako Jason Bourne. 
USA,                         thriller,                               100 min.,         
eské titulky, MP 15+                                     vstupné: 4 €  

streda 12. o 19:00 h
NYMFOMANKA 2. as                                         
Otvorená štúdia ženskej sexuality pod a kontroverzného  
režiséra Larsa von Triera (Antikrist, Melanchólia, …)  
Dán.,                     erotická dráma,                    120 min.,         
eské titulky, MP 18+                         vstupné: 3 €, FK 2 € 

sobota 15., nede a 16.  o 17:00 h                                   
ROBOKOP                              
Remake celosvetovo úspešného ak ního filmu 
USA,                        ak ný sci-fi,                       121 min.,  
eské titulky, MP 15+                                     vstupné: 4 € 

sobota 15., nede a 16. o 19:00 h         
DEDICTVÍ ANEB KURVASENE ÍKA
,,A te  si vás koupím všechny!”  
Pokra ovanie kultového filmu s Bolkom Polívkom 

R,                             komédia,                          106 min.,         
eská verzia, MP 15+                                     vstupné: 4 € 

sobota 15. o 21:00 h                NOC LARSA VON TRIERA !!!
NYMFOMANKA 2. as                                       
Otvorená štúdia ženskej sexuality  
Dán.,                     erotická dráma,                    120 min.,         
eské titulky, MP 18+                         vstupné: 3 €, FK 2 € 

streda 19. o 19:00 h
PERVERZNÝ SPRIEVODCA IDEOLÓGIOU 
Brilantné spojenie slovinského filozofa, myslite a Slavoja 
Žižku a britskej dokumentaristky Sophie Fiennes.            
VB, Írsko,                    dokument,                    134 min., 
eské titulky, MP 12+                   vstupné: 3,5 €, FK 2,5 €

sobota 22., nede a 23.  o 15:00 h                        (repríza)          
TURBO                                
On jazdí rýchlo, oni zbesilo. Slimák a jeho sen. 
USA,         rodinná animovaná komédia,           96 min.,  
slovenský dabing, MP                                     vstupné: 3 €

sobota 22., nede a 23.  o 17:00 h    
HERKULES: ZROD LEGENDY  
Sila boha, srdce muža, osud hrdinu. Mladý antický silák. 
USA,                           ak ný,                                90 min.,         
eské titulky, MP 15+                                     vstupné: 4 €  

sobota 22. o 19:00 h                  LEN 1x !!!   
PRED ŽENÝ VÍKEND 
Výborná krehká romantická dráma s Kate Winslet a Josh 
Brolinom 
USA,                 romantická dráma                    111 min.,     
slovenské titulky, MP 12+                               vstupné: 4 €  

sobota 22.  o 21:00 h,  nede a 23.  o 19:00 h   
ŠPINAVÝ TRIK
Christian Bale, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Amy 
Adams, Robert De Niro, Jeremy Renner, Michael Peña = 
hviezdne obsadenie, 10 nominácií na Oscara 2014. 
USA,                kriminálna dráma                      129 min.,     
slovenské titulky, MP 12+                               vstupné: 4 € 

streda 26. o 19:00 h                         
FUTUROLOGICKÝ KONGRES 
Vizuálne omra ujúce spracovanie na motívy jednej z 
poviedok kultového autora sci-fi Stanis awa Lema (o.i. 
Solaris) je zvláštnou reflexiou spolo nosti, ktorá vzýva 
kult mladosti a opája sa priemyselne vyrábanými ilúziami.
Izrael, Nem., Pol.,... hraný sci-fi + animovaný, 120 min.,         
eské titulky, MP 12+                         vstupné: 3 €, FK 2€  

viac na www.kinopovazan.sk
najdete nás aj na FB – KINO POVAŽAN a www.msks.sk

DIGITÁLNE 2D KINO SO ZVUKOM DOLBY SURROUND 7.1
Informácie v pokladni kina Považan: streda, sobota, nedeľa hodinu pred predstavením do 19.30 h.

 Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.
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Polročno – a jarnoprázdninovú pozvánku do kina tvorí  pätica  lmov:

 12 ROKOV OTROKOM  - (sobota) 1. februára o  21,00 h a (nedeľa) 2. februára o 19,00 h:
 Solomon Northup mal milujúcu rodinu, dobrú prácu a slobodu. No v jeden okamih  o všet-
ko prišiel. Skončil ako otrok spútaný reťazami. Presne to sa v r. 1841 prihodilo Američanovi S. 
Northupovi (Ch. Ejiofor), ktorý svoj skutočný príbeh zachytil v autobiogra ckej knihe 12 Years a 
Slave. Solomon mal smolu, že bol - černoch. Únoscovia ho s prísľubom husľovej fušky vylákali do 
Washingtonu, kde Solomon skončil spútaný v reťaziach. Po tom, čo ho predali do otroctva, ocitol 
sa v zlom sne, ktorý trval  12 rokov. 
 Dráma je jedným z favoritov na ceny Zlatý Glóbus, na  jeho udelenie získal 7 nominácií, aj na 
samotných Oscarov.  Jednu z menších, ale dôležitých úloh stvárnil B. Pitt.         
 Film USA trvá 134 minút a je  MN do 15 rokov.

 KAPITÁL - (streda) 5. februára o 19,00 h: 
 Film nás zavedie do najvyšších  nančných kruhov v dobe svetovej  nančnej krízy a prinesie 
príbeh o vplyve moci a peňazí na človeka. Vznikol na námet rovnomennej knihy S. Osmonta.  
Kapitál rozpráva príbeh o vzostupe Marca Tourneuila, poníženého sluhu Kapitálu, ktorý sa napo-
kon stane jeho nespochybniteľným pánom – novým riaditeľom najväčšej európskej banky Phenix. 
Akú však musí človek zaplatiť cenu za takéto víťazstvo?  
 Francúzsky politický triler  trvá 114 minút a je  MN do 12 rokov.

 BLÍZKO OD SEBA -  (sobota) 8. februára o 19,00 h a (nedeľa) 9. februára o 17,00 h:
 Hviezdne  herecké obsadenie (M. Streep, J. Roberts, E. McGregor, Ch. Cooper) a silný príbeh 
autorky, ktorá zaň získala Pulitzerovu cenu, sú hlavné atribúty tohto  lmu.
Rodinná kríza prinúti sestry Westonové, aby sa po dlhých rokoch opäť všetky stretli so svojou 
despotickou matkou v rodnom dome v Oklahome. Každá z týchto svojráznych žien si vybrala inú 
cestu životom, ale rodina musí držať spolu za každých okolností. 
 Rodinná dráma USA  v réžii J. Wells trvá 121 minút a je  MN do 15 rokov.

 DĚDICTVÍ ANEB KURVASENEŘÍKA - (sobota) 15. februára a (nedeľa) 16. feb. o 19,00 h:
 Bohuš si na majetok už stihol zvyknúť, s Vlastičkou si založil rodinu a k dcére pribudol aj 
prvý vnuk. Navyše už 7 rokov abstinuje - to však dlho nepotrvá. Keď  ovdovie a stratí Vlastičkinu 
ochrannú ruku, opäť neodolá zvodom alkoholu a krásnej ženy, tentokrát už skutočnej „hérečky“. 
Keď sa zapletie s nesprávnymi ľuďmi, maléry nenechajú dlho čakať. Bohuš však znovu dokáže, 
že človeku možno zobrať čokoľvek, no nikdy nie úsmev na seba.
 V druhom pokračovaní sa objavia takmer všetky herecké hviezdy z prvého  lmu. 
 Komédia ČR trvá 106 minút a je  MN do 15 rokov.

 ŠPINAVÝ TRIK  - (sobota) 22. februára o 21,00 h a (nedeľa) 23. februára o 19,00 h:  
 Ide o príbeh prvotriedneho podvodníka Irvinga Rosenfelda (Ch. Bale), ktorý je so svojou 
nemenej ra novanou partnerkou a milenkou Sydney (A. Adams) donútený pracovať pre vyšinu-
tého agenta FBI Richieho DiMasa. Ocitajú sa v nebezpečnom, no zároveň fascinujúcom svete 
vládnych funkcionárov a ma ánov.        
 Film je nakrútený podľa skutočného prípadu FBI, ktorý sa odohral v 70. rokoch 20. storočia 
a vyvrcholil korupčným škandálom a následným odsúdením amerického senátora a piatich členov 
Snemovne reprezentantov.
 Kriminálna dráma USA režiséra Davida O. Russella s 10 nomináciami na Oscara trvá 129 
minút a  je MN do 12 rokov.

  POZVÁNKA DO KINA
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 (* 23.4.1910 Trenčín – † 16.9.1973 Montreal,
 Kanada), JUDr.,  generálmajor justičnej služby, 
manželka Elena, rod. Kovalíková, dcéra Nadež-
da Eva (1940) a syn Ivan (1947).  Otec Ján Trebi-
chavský (1873 – 1965), prednosta Pošty v Novom 
Meste nad Váhom, matka Mária, rod. Pavlíková 
(1870 - 1954), starší brat JUDr. Ladislav (1908 
– 1970), manželka Želmíra, rod. Picková (1910 
– 1974), dcéry Viera, Jarmila a Tatiana. V dru-
hom manželstve Jánovi Trebichavskému bola 
manželkou Oľga Jozefína, rod. Predmerská 
(1895 – 1969). Mali syna Ctibora (1930 – 1994), 
jeho manželka Pavla, rod. Kopecká (1932), deti 
Viera, Ivan, Marian, Ján, Ctibor, Pavol, Vladimír 
a Ľudovít.

Namiesto úvodu
 ... K ministrovi Svobodovi nebolo také ľah-
ké dostať sa, no postretlo nás šťastie. Keď sme 
sa pred sekretariátom ministra radili, kto pôjde 
z nás ako delegát so žiadosťou (bol s nami i ria-
diteľ Roľníckej vzájomnej pokladnice Ján Vavro-
vič),  zbadali sme, že smerom k nám kráča akýsi 
generál. Na naše veľké prekvapenie bol ním bri-
gádny generál justície JUDr. Ivan Trebichavský, 
maturant novomestského gymnázia. Keď podi-
šiel k nám, zvolal: „Novomešťania, čo tu robíte, 
koho hľadáte?“ Po tom, čo mu JUDr. Markovič 
zreferoval, o čo nám ide, gen. JUDr. Trebichav-
ský prisľúbil, že sa pokúsi zjednať nám prijatie 
u ministra Svobodu. Asi po 30 minútach sa vrátil 
a oznámil nám, že minister Svoboda nás príjme 
na druhý deň zrána. Zároveň nám poradil, aby 
sme si skôr, než nás pobočník ministra zavolá, 
dobre poutierali topánky...
  JUDr. I. Hrušovský (1921 - 2011), leto 1947 
  
 Ivan Trebichavský v rodnom meste absolvo-
val ľudovú školu a štyri ročníky reálneho gymná-
zia. Po presťahovaní rodiny z Trenčína od r. 1924 
v štúdiu pokračoval v Novom Meste nad Váhom. 
Tu v r. 1928 maturoval spolu s budúcim zná-
mym novomestským lekárom Martinom Saga-
rom, keď o dva roky skôr tu odmaturoval i jeho 
brat Ladislav, JUDr., budúci predseda senátu 
v Trenčíne, notár v Hlohovci, pracovník Geogra-
 e a kartogra e v Trenčíne, tam je i pochovaný. 

V r. 1928 - 1933 
Ivan Trebichavský 
študoval na Práv-
nickej fakulte Uni-
verzity Komen-
ského v Bratisla-
ve, kde  získal titul 
JUDr. Krátko nato 
pôsobil ako advo-
kátsky osnovník 
v Novom Meste 
nad Váhom. 
 Je zaujímavé 
sledovať obdivu-
hodnú kariéru Ivana Trebichavského. 
 Základnú vojenskú službu absolvoval 
v r. 1933 a 1934 v Trnave. Po jej absolvovaní 
v hodnosti podporučíka v zálohe opäť krátko 
pôsobil ako advokátsky osnovník. V r. 1934 sa 
stal dôstojníkom justičnej služby z povolania. Bol 
pridelený do Košíc, kde slúžil až do 2.11.1938, 
kedy Košice po viedenskej arbitráži pripadli 
Maďarsku. Medzitým v  r. 1936 zložil vojenskú 
sudcovskú skúšku na Najvyššom vojenskom 
súde v Prahe. V r.1938 ho povýšili na kapitána 
justície. Po vzniku Slovenského štátu 14.3.1939 
I. Trebichavský zastával funkciu vojenského pro-
kurátora v Prešove, neskôr ho menovali za pred-
nostu Vojenského súdu v Bratislave, v r. 1940 
bol už majorom justície. Po vstupe Slovenska 
v r.1941 na strane nacistického Nemecka do voj-
ny proti ZSSR bol aj Ivan Trebichavský povolaný 
do poľa na východný front ako prednosta vyššie-
ho poľného súdu. Onedlho sa však vrátil a bol 
vymenovaný za prednostu pobočky Vojenského 
súdu v Banskej Bystrici, v r.1942 stal sa predse-
dom Vojenského súdu v Bratislave a o rok nato 
ho povýšili na podplukovníka justície.
 Napriek výraznému postupu v kariére jeho 
vzťah k režimu Slovenského štátu s postupujú-
cou mierou kolaborácie ľudákov s nacistickým 
Nemeckom získaval čoraz väčšie trhliny. Vo vše-
obecnosti svojou činnosťou sa snažil zmierňovať 
aktivitu samotného bezpečnostného aparátu pri 
prenasledovaní odporcov režimu. Pri preroko-
vávaní závažných vojensko - politických deliktov 

DRUHÝ NAJMLADŠÍ SLOVENSKÝ GENERÁL:
IVAN TREBICHAVSKÝ
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snažil sa zmierňovať samotný verdikt súdu, svo-
jou činnosťou pomáhal odboju a ilegálnej činnosti.
 K 19.5.1943 ho opäť odoslali do poľa k poľ-
nému súdu Zaisťovacej divízie na západnej Ukra-
jine, neskôr v Bielorusku. V tom čase vývoj v diví-
zii charakterizovali pokles disciplíny, spolupráca 
s partizánmi a prebehnutia k nim, prejavovalo sa 
i protiľudácke zmýšľanie. Vedno s ňou sa krátko 
nato presunul na taliansky front. Koncom roka 
sa vrátil domov, stal sa predsedom Vojenského 
súdu v Bratislave, členom Hlavného súdu a záro-
veň bol poverený vedením oddelenia Vojenského 
súdu v Banskej Bystrici.   
 V tom období koordinoval ilegálnu činnosť, 
udržiaval kontakty s viacerými predstaviteľmi Slo-
venskej armády. Vyslúžil si nedôveru nemeckých 
vojenských orgánov, aktívne sa zapojil do príprav 
Povstania. Po jeho vypuknutí vstúpil do povsta-
leckej armády a stal sa predsedom Hlavného 
poľného súdu a zástupcom prednostu justičnej 
správy jej veliteľstva. Posledné dni pred ústu-
pom do hôr úradoval na Donovaloch, následne 
sa stal veliteľom jednotky justičných dôstojníkov, 
ktorá operovala v priestore Prašivá – Latiborská 
hoľa. Tu 1.11.1944 padol do nemeckého zajatia. 
Väznili ho v Banskej Bystrici,  Bratislave, od kon-
ca roka 1944 spolu s bratom Ladislavom a svojím 
švagrom škpt. JUDr. A. Kovalíkom v nemeckom 
zajateckom tábore v Kaisersteinbruchu a  Alten-
burgu (zajatecké čísla: Ivan 164 048, Ladislav 
164 047). Perzekvovaní boli aj viacerí príslušní-
ci jeho rodiny vrátane rodičov. Oslobodenia sa 
dočkal až po príchode americkej armády v apríli 
1945. Do vlasti sa vrátil koncom mája.
 V r.1945 ho vyznamenali Radom SNP 2.tr., 
o rok nato Radom SNP 1.tr.
 Po vojne pokračoval vo vojenskej kariére 
v Československej armáde. Už 1.8.1945 ho po-
výšili do hodnosti plukovníka justície, v januári 
1946 ho menovali do funkcie zástupcu prezi-
denta Najvyššieho vojenského súdu v Prahe. 
V tom čase v československom parlamente 
zastával funkciu podpredsedu branného výboru. 
19.2.1947 ho vymenovali do hodnosti generála 
justičnej služby, čím sa stal druhým najmladším 
slovenským generálom.
 Vojenskú kariéru I. Trebichavského násilne 
prerušil februárový prevrat v r.1948. Bol totiž 
známy svojím protikomunistickým postojom 
a sympatiami k Demokratickej strane, za čo ho 
už 26.6.1948 zbavili funkcie, 1.9.1948 ho po-

slali na dovolenku. S takouto situáciou sa nedo-
kázal vyrovnať, navyše bol trvale perzekvovaný 
a sledovaný komunistickou bezpečnosťou. 
Následne po varovaní neznámym človekom na 
ulici, aby sa nevracal domov, že mu hrozí uväzne-
nie, sa ukrýval pred zatknutím. V apríli 1949 ile-
gálne prešiel do Západného Nemecka cez  čes-
koslovensko – nemeckú hranicu, čím si zachránil 
život. Za tento skutok ho v ČSR degradovali! 
Jeho manželka s oboma deťmi ho  v októbri 
1950 nasledovali, potom spolu odišli do Kana-
dy. Posledný kontakt s rodinou mal pri stretnutí 
s nevlastným bratom Ctiborom vo Viedni r.1966. 
 Ivan Trebichavský prežil ťažké začiatky emi-
granta, bol drevorubač, pracoval v gumárenskom 
podniku. V r.1956 sa stal redaktorom slovenské-
ho vysielania v československej sekcii Medziná-
rodnej služby kanadskej rozhlasovej spoločnosti 
v Montreale, v r. 1964 bol už vedúcim redakto-
rom. Zomrel náhle 16.9.1973 na zlyhanie srdca 
iba pár hodín po tom, ako  oženil svojho syna 
Ivana.
 Generálsku hodnosť v aktuálnom znení 
generálmajor in memoriam mu vrátili až rozka-
zom Ministerstva obrany ČSFR zo 6.11.1991.  
                                        Ing. Gustáv Rumánek

Ivan Trebichavský s rodinou v Kanade

Sobáš syna Ivana Trebichavského
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 Viedol som nedávno nočný internetový 
dialóg o hľadaní  pravdy, viery  a predovšet-
kým  lepších ľudí v politike, ktorí by vo vízii 
spravodlivosti nahradili tých dnešných. Poc-
tivejších poslancov, neskorumpovaných po-
litikov, múdreho, charizmatického preziden-
ta. Skrátka osobnosti, ktoré by si všetci vážili 
a najmä - verili im. Mladý nadšenec na dru-
hom konci internetu hájil svoje predstavy. 
Tušil, čo chce, no oveľa výraznejšie vedel,  
čo nechce. Rád sa spomienkami vraciam do  
dávnych rokov bezstarostnej chlapčenskej 
slobody, ktorú si z pocitu nenávratna občas 
aj trochu idealizujem, no ten nočný rozhovor 
ma na chvíľu zavial do rokov nie tak dávnych. 
Keď sme rebelovali podobne ako  teraz on.         
 A tak z veľkého obalu v tvrdých doskách 
vyťahujem  poštové zásielky  dopisov, člán-
kov, pozdravov, ktoré som roky dostával pre  
tunajší  časopis  Oxygen, čo  prácne, ale pre-
dovšetkým naivne hľadal to,o čom sa dá na 
internete dnes tak pohodlne klikaním polemi-
zovať. Tie listy mi posielali ľudia,  ktorí verili 
v demokraciu, slobodu  i  ľudskú spolupatrič-
nosť. Niektoré sú písané strojom, počítačom 
na papier, iné rozprávajú o autorovi rukou 
písanými riadkami. Lúštim svojské, čas-
to kostrbaté písmo intelektuálov, bývalých 
disidentov, umelcov aj budúcich politikov. 
Rýchlopis populárneho Milana Markoviča, 
ktorý  mi píše zo zájazdu  v Českých Budě-
joviciach, pokojné, takmer detské písmenká 
Ivana Štrpku  i osobitý, tušom písaný humor 
Jula Satinského. Keby niektorý z množstva 
tých múdrych ľudí dnes viedol onen  spomí-
naný dialóg, neviem – neviem, čoby povedal,  
že za tie roky  hľadania zistil.     
 Možno to známe Nietzscheho, čo v češ-
tine tak presne vystihuje podstatu všetkého:
- Lidské, příliš lidské. -    
 A tak s odstupom rokov čítam sem tam  
prečiarkované a opravované vety z  pomerne 
dlhého listu Ivana Štrpku: - To, čo bezpod-
mienečne potrebujeme, aby sme dokázali 
pokojne a čestne žiť, je obyčajná citlivosť. 
Ľudská citlivosť, ktorá nás presahuje ako 
úsmev presahuje tvár.-. ...  
 - Paradox slobody spočíva v tom, že ako-
náhle ju prijmete do daru, v tom okamihu ste 

ju stratili...,-  píše v liste Milan Šimečka.  
 A Stanislav Štepka: - Človek je schopný 
veľkolepých skutkov, napríklad transplan-
tovať srdce, ale aj zapríčiniť, že pukne od
žiaľu...-  Známy slovenský spisovateľ Pavel 
Vilikovský  spomína okrem iného  na Nové
Mesto, v ktorom trávil vojenčinu:
 - Bola číra priezračná jeseň. Popoludnia 
sme trávili na kúpalisku oproti kasárňam. 
Dlhé prechádzky novomestskými ulicami,
posedenia vo vinárni na námestí, v Považa-
ne, u Školíka i v zakázanej krčme za 
mestom. Moja druhá kniha sa takmer
celá odohráva v Novom Meste....  -
 Peter Breiner, František Mikloško, Ľu-
bomír Feldek, Ján Štraser, Pavol Hrúz, Jú-
lius Satinský, Fedor Gál, Richard Műller,
Stanislav Štepka, Marek Eben, Bolek 
Polívka.... Poznanie, nádej, viera, ale tam 
kdesi v diaľke  už ...irónia.                                                                                         
 Áno, ani vtedy sme s odstupom času 
neboli spokojní s parlamentom, vládou 
a politikmi. A  keď sa tak nad tým len trochu 
zamyslíme. Ak sme neboli  v istom čase  prá-
ve slepí, boli sme vôbec s niektorými za tie 
dlhé roky spokojní?                                                                                            
 A myslíme si, že budeme vôbec niekedy? 
Nemá naozaj pravdu ten Nietzscheho  výrok 
o ľudskej prirodzenosti?                                                                                       
 A tak nakoniec  z  rozsiahlej pošty  úryvok 
z  listu  Ruda Slobodu, ktorý  asi  za nič  nikdy
nebojoval, nepociťoval  potrebu meniť, budo-
vať, radiť  nikomu  ani sľubovať. Lebo vedel.   
 - Ochorieme, a hneď sú nám cudzie všet-
ky starosti iných ľudí. Prestane nás zau-
jímať politika a osudy národa, centrom sa 
stane naša choroba a bolesť. Svet sa objaví 
v hrozivej dimenzii. Málokto sa na smrteľnej 
posteli stane ateistom, skôr sa skloní (ako 
dieťa) pred hrozivou pravdou smrti. Pred 
hrozivou a nepochopiteľnou Božou vôľou. 
No láska pestovaná rodičmi  sa mení na 
akúsi zúrivosť proti  Bohu a jeho neoblom-
nosti. 
 Mňa však zaujíma, čo sa stane, keď ťažko 
chorý človek náhle vyzdravie….                                                                                          
 Máme v náture, že  zabudneme na svoje 
úzkosti a zase sa vrhneme do malicherných 
aktivít, takže keď sa po rokoch ozaj objaví  
definitívny záver života  a spomenieme si  na 
krásne dni, kedy sme boli chorí len tak na 
skúšku, aby sme nezabudli…  -     

ĽUDSKÉ, PRÍLIŠ ĽUDSKÉ
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  Nech teda tie spomienky v závere  nekon-
čia smutne.
 Július Satinský svoj list začal takto: 
 - Voľakedy som si spravil poradovník naj-
väčších vynálezov ľudstva.  Tu je: Posteľ, 
koleso, kľučka na dvere, guláš a gombík. -
                                              Milan Hurtík

DEPECHE MODE REVIVAL OPÄŤ U NÁS
 Po menej ako roku sa do Nového Mesta nad 
Váhom vrátila kapela z českého Ústí nad Labem. 
Depeche Mode Revival (DPR), ako si hovoria, 
odohrali už druhý koncert v Klube za rampami. 
Honza, Michal a Sláva zahrali okrem najväčších 
hitov Depeche Mode aj piesne z nového albu-
mu Delta Machine. Úspech koncertu prispel k ďal-
šiemu rozhodnutiu DMR: zvuky kultovej kape-
ly neodzneli v našom meste poslednýkrát.
           Po desiatich mesiacoch sa vrátili
 Prvý koncert v našom meste mali DPR ešte 
v januári 2013. Po viac ako desiatich mesiacoch 
sa vrátili. U nás odohrali posledný koncert v rám-
ci ich minuloročnej šnúry. I teraz si veľmi 
pochvaľovali. „Budem sa opakovať, ale publi-
kum bolo opäť famózne,“ potvrdil Sláva Pošvic, 
ktorý hrá v kapele na syntetizátory a samplery. 
„Súhlasím s bratom, no zdalo sa mi, že tentokrát 
prišlo menej ľudí. Zo začiatku sme mali drobné 
technické problémy, no nezabránilo to tomu, 
aby sa ľudia bavili,“ povedal na margo odspie-
vaného koncertu Michal Pošvic. Českí hudobníci 
si myslia, že na Slovensku sú fanúšikovia omno-
ho ústretovejší, vrelší a na koncertoch sa dokážu 
viac odviazať. „Nemalo to chybu,“ doplnil tretí člen 
skupiny Honza Seibt.
 Zahrali skladby z albumu Delta Machine
 Kapela Depeche Mode (DM), ktorá je ich 
vzorom, vydala vlani v marci nový album. Typické 
temno a magickosť doplnili DM na ich trinástom 
albume Delta Machine o prvky bluesu. Kritici 
i českí Revival ho hodnotia pozitívne. „Ako 
dlhoročný fanúšik DM som nevedel, čo mám od 
nového albumu očakávať. Bol som však úprimne 
prekvapený. Albumom som nadšený,“ povedal 
Sláva, ktorý sa živí ako IT programátor. Zároveň 
so smiechom priznal, že im ako revivalovej kapele 
pripravili ťažkú prácu. „S ich skladbami sme 
stotožnení, no na niektoré si ešte netrúfame. 
Napríklad na skladbu Should be higher. Verím 
však, že do playlistu pribudne v ďalšej sezóne,“ 
pokračoval. Vtipná banda z Ústí nad Labem, ktorá 

funguje už od 
r. 1999, zahrala 
z albumu Delta 
Machine sklad-
by Heaven a 
South my Soul. 
Takmer trojhodi-
nový koncertný 
program zos-
tavili tak, aby prechádzal celou tvorbou DM. Hity 
ako Enjoy the Silence, Personal Jesus, Stripped, 
Strangelove, Master and Servant, Everything 
Count, Just Can´t get enough či Shake the dis-
eases boli samozrejmosťou. Michal Pošvic ich 
odspieval naozaj dôveryhodne. Pri pomalších 
skladbách ako Home a Somebody prevzal mik-
rofón Honza Seibt. Publikum si absolútne získal. 
Revivalová kapela bola vytlieskaná na pódium 
totiž až dvakrát. 
 V meste je silná komunita depešákov
 Fanúšikovia, ktorí rástli spolu s DM, majú 
v našom meste silné zastúpenie. „Veľa ľudí na tej-
to hudbe vyrastalo. Veľmi dobre si spomínam na 
svoj prvý koncert v r. 1993. Z NM sme do Prahy 
cestovali asi šiesti. Bola to eufória vidieť prvýkrát 
svojich miláčikov naživo,“ povedal Peter Škoda, 
jeden z organizátorov koncertu. Okrem toho, že 
je horlivým fanúšikom DM, s kapelou z britského 
Basildonu ho spája aj zberateľská vášeň. Doma 
má rozsiahlu zbierku CD, artiklov či tričiek s logom 
kapely. Nielen medzi depešákmi, ale aj v našom 
meste ho ľudia poznajú spoza dídžejského pultu. 
Vernosť kapele, ktorá zosobňuje jeho mladosť, 
vidieť aj dnes, keď má Peter rodinu a deti. S DMR 
absolvoval minulý rok približne desať koncertov. 
Podľa jeho slov sú to profesionáli. „Piesne od DM 
boli zahrané a zaspievané na najvyššej úrovni. 
V repertoári im nič nechýba. Majú ho dosť roz-
siahly, aby mohli skladby na koncertoch obmieňať. 
Páči sa mi ich prejav,“ povedal o českej revi-
valovej skupine Novomešťan Škoda. 

                                       Henrieta Mihalková

KU DŇU SV. VALENTÍNA
 Povedali o láske: „Láska je,  keď si ľudia 
vedia aj neláskavé slová odpustiť.“

Deva  pri spovedi
 Spovedám sa, otče, zo všetkých hriechov, 
aj  z tých, o ktorých nikto nevie, len  ja, môj 
Miško a sv.Valentín!                            -mch-
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 Zase sme o rok starší, poniektorí aj  múdrej-
ší. Členovia  Klubu  dôchodcov a Ms0 Jednoty  
dôchodcov Slovenska (JDS) rekapitulujú a spomí-
najú, čo všetko vlani zažili.
 Na fašiangy sme smažili šišky (a tento rok 
budeme opäť) a so zaujímavými maskami pri živej 
hudbe, v ktorej hrajú naši členovia, sme sa družne 
zabavili. Zdravie si upevňujeme  po celý rok cvi-
čením zdravotnej gymnastiky, jogy, vychádzkami 
do prírody, prácou v  záhradkách, ale aj turistikou 
na  väčšie  vzdialenosti i cykloturistikou. Naši 
členovia  sa  zúčastňujú aj krajských a celoslo-
venských súťaží v stolnom tenise a iných disciplí-
nach, v ktorých získali viaceré medaily. Rekreácie 
a kúpeľnú liečbu v týždenných intervaloch využilo 
105 našich seniorov. 48 členov bolo na trojdňo-
vom zájazde v Novohrade a Gemeri. Z Rimavskej 
Soboty, kde sme boli ubytovaní, sme  vyrážali na 
výlety. Pozreli sme si unikátnu aragonitovú jas-
kyňu v Ochtinej a navštívili sme mestá Fiľakovo 
a Lučenec, kde  tiež bolo čo obdivovať. Jeden deň 
sme si vyhradili aj na  prehliadku československé-
ho betlehema v Hornej Lidči a navštívili sme aj 
Bojkovice. Nezabúdame, že sme kedysi boli jeden  
štát a na  návštevu našich susedov nepotrebuje-
me ani pas. Rovnako ako u nás aj u nich je toho 
veľa na obdiv.

 MDŽ a Deň matiek sú pre nás, starších, 
významné sviatky, nikdy  ich neobídeme bez 
povšimnutia.
 Začiatkom júna  usporiadala MsO JDS spolu 
s KD už po tretí raz prehliadku speváckych súborov 
seniorov s výstižným názvom Striebro vo vlasoch, 
zlato v hrdle. JDS a KD za podpory a spoluprá-
ce mestského úradu (MsÚ) pripravili z príležitosti 
Mesiaca  úcty  k starším pestrý program. Nie  sú 
nám ľahostajné ani pietne  spomienky, ktorých sa 
naši členovia pravidelne  zúčastňujú. Štvrťročne 
sme pozývali  našich jubilantov, pre  ktorých sme 
pripravili  pekný program s gratuláciou.
 Spevácky zbor Zvonky vystupoval na všet-
kých našich akciách. Program nám spríjemňovali 
aj deti z MŠ, CVČ, ZUŠ, skupina Premeny i fol-
klórny súbor Čakanka. Touto cestou im chceme 
za to srdečne poďakovať.
 Rok 2013 sme ukončili posedením pri via-
nočnom stromčeku v spoločenskom dome. Naše  
pozvanie  naň prijali aj primátor  mesta Ing. Jozef 
Trstenský a obe  viceprimátorky Ing. Viera  Viene-
rová a PhDr. Kvetoslava Hejbalová. MsÚ nám 
prispel aj na  darčeky, za čo mu patrí naša vďaka. 
V novom roku sa pripájame k želaniu spokojnosti, 
lásky, porozumenia a zdravia.           
                                                                     -ab-

 Fašiangy sú najveselšími zvykmi roka. Časo-
vo sú vymedzené obdobím od Troch kráľov po 
Popolcovú stredu. Tento rok je 5.  marca.
 Popolcovou stredou sa pre kresťanov začí-
na obdobie 40 - dňového pôstu, ktorý trvá až do 
veľkonočnej nedele. 
 Podľa prameňov z obdobia Veľkej Moravy 
sa u nás v 9. storočí používal termín mjasopust, 
koniec jedenia mäsa pred pôstom. V Česku sa 
toto slovo zachovalo vo forme masopust, na Slo-
vensku ho  vystriedal názov nemeckého pôvodu 
fašiangy, fašangy, fašengy. 
 Hlavným organizátorom fašiangových zábav 
na dedine bola mládež. Veselo bývalo v domoch, 
kde sa mladí schádzali na priadky. I v pohostin-
stvách vyhrávali muzikanti po tri dni do tanca. Ini-
ciátormi zábav v meste boli remeselnícke cechy 
a ich organizátormi boli tovariši. Zábavy pre-
biehali väčšinou v dome majstra. V tomto obdo-

bí sa z učňov stávali tovariši, ak, pravda, uspeli 
v skúškach. Keďže sa zábavy konali u majstrov, 
žiadna z ich dcér nesmela zostať  na ocot. Jed-
notlivé cechy konali vlastné sprievody. 
 Počas fašiangov sa konala väčšina svadieb, 
prebiehali rôzne iniciačné obrady (prijímanie mlá-
dencov a  dievčat do spoločnosti, učni sa stávali 
tovarišmi). Najviac svadieb sa  konalo v januá-
ri a februári. Ľudia sa stretávali i  na priadkach, 
páračkách a zábavách. 
 Plesy a bály sa tradujú od stredoveku, kedy 
sa v mestách konali mestské plesy. Organizovala 
ich väčšinou šľachta, ale aj cechy mali svoj sta-
tus, ktorý ich oprávňoval k usporiadaniu zábav. 
Fašiangové zábavy trvali spravidla od nedele do 
utorka, príp. do stredy. Muzikanti v určenej miest-
nosti vyhrávali od poobedia takmer do rána. Na 
stoloch nechýbali  pálenka, víno, pivo a obľúbená 
medovina. Gazdinky piekli mäso, varili huspeninu, 

SÚ TU FAŠIANGY, ČAS PLESOV A ZÁBAV

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA OPÄŤ NEBUDE CHÝBAŤ
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klobásku i slaninku, vyprážali šišky či fánky. Toto 
tradičné fašiangové pečivo bolo rovnako bežné 
v mestách i na dedinách. Pred pôstom bolo zvy-
kom riadne sa najesť. Tradovalo sa, že ak sa člo-
vek poriadne nenaje, bude po zvyšok roka hlad-
ný. Počas fašiangov sa ľudia chovali uvoľnene, 
parodovali zaužívané správanie sa, alebo sa pre-
obliekali. Tieto slávnosti sa obohacovali o antické 
prvky, napríklad saturnálií, luperkálií, dionýzií či 
bakchanálií. Roľníci sa zabávali žartmi a tváre si 
zakrývali maskami, zhotovenými z kôry stromov. 
Okrem zábavnej funkcie mali masky ľudí ochrá-
niť pred pôsobením negatívnych síl, zabezpečiť 
úrodný rok a plodnosť hospodárskych zvierat. 
 Hospodárske zameranie sa orientovalo na 
pestovanie ľanu a konope. V čase fašiangov po-
kračovali v kúdeľných izbách priadky. Na priad-
kach sa v niektorých lokalitách objavovali roz-
manité masky. Dievčatá a mládenci preobleče-
ní za cigánky, kominárov, smrtky, žobrákov a i. 
zabávali mladých i starých. Posledné tri dni boli 
najveselšie. Zábavy vyvrcholili v utorok posled-
nou muzikou pred Popolcovou stredou. Fašiang 
sa končil pochovávaním basy. Pri tomto symbo-
lickom pohrebe miestni občania v prestrojení za 
farára, organistu, kostolníka uskutočnili obrad, 
pri ktorom bolo veľa plaču, smiechu a zábavy. 
Okrem preobliekania sa za druhých sa zaužíva-
lo aj zosmiešňovanie samých seba, typické boli 
masky zvierat (turoň, koza, medveď). Veselosť 
a hodovanie malo pomôcť skorému príchodu jari 

a zaistiť bohatú úrodu. Boli to v podstate predjar-
né ľudové slávnosti, ktoré mali zaistiť úrodnosť 
polí a plodnosť ľudského pokolenia i hospodár-
skych zvierat. Žartovná ľudová múdrosť hovorila 
o tom, že keď je dlhý fašiang, vydávajú sa len 
pekné dievčatá, keď je krátky, vtedy sa vydajú 
všetky, aj tie škaredé, pretože mládenci nemajú 
veľa času preberať. 
 Fašiangy v dnešnom chápaní sa tiež spájajú 
s obdobím svadieb, zábav na vidieku a plesov 
v mestách. Zároveň sú príležitosťou pre kultúr-
no – spoločenské stretnutia, deti v tomto období 
obľubujú karnevaly. V našom meste bol hneď  po 
Troch kráľoch. Aj pochovávanie basy zostáva 
v okolitých obciach stále živou tradíciou. Čo by 
sme si určite mali z fašiangových tradícií pre-
niesť do dnešných dní, je tradičné dobroprianie 
z domu do domu počas obchôdzok  („Dajže Bože, 
dobrý deň, aby vás nestihla povodeň.” „Bodaj by 
vám zdravie slúžilo a nie sucho, ale dážď pole 
rosilo”. „Láska a zmier-
livosť, nech je váš stály 
hosť“). Ak sú sprievody 
a záverečné oslavy 
fašiangov niekde už 
len spomienkou, mali 
by sme si medzi sebou 
popriať aspoň dobro, 
dobrú úrodu a svor-
nosť v rodinnom kruhu 
i v celej spoločnosti. 

94 rokov
 Mária Stuchlíková  

93 rokov
 Dušan Kotúč  

91 rokov
 Mária Čmaradová  

90 rokov   
 Anna Hakarová  
 Anna Hamarová  

 Františka Krištofová  
 Matilda Poláčková  
 Mária Valapková  

85 rokov   
 Júlia Bajčiová  
Tatiana Fejtová  

Irena Moravčíková  
Emília Ondrová  

 Magdaléna Pasminková  
Ľudmila Poláková  
 Mária Rendošová  

 Mária Tomašovičová  
   80 rokov   

Katarína Blahutová  
 Ľudmila Heldesová  

 Bohumír Hlatký  
 Eduard Kubíček  
 Viera Popelárová  
 Mária Šupolová  

Ing. Ján Žák  
 Mária Žuchová  

75 rokov  
Ján Čechvala 

Anna Horňáková  
 Ján Hulínek  

Božena Hurtíková  
Ing. Ivan Kotleba  
 Irena Oravcová  
 Jozef Pristaš  

MUDr. Oľga Raclavská  
 Emanuela Šimončičová  

 Ivan Tomanec  
  Viera Tomšíková  
  Marta Weinholdová  

 70 rokov
 Valéria Antalová  

 Stanislav Chrenko  
Imrich Daniš  

 Marta Donátová  
 Viliam Drobný  

Ing. Juraj Forgács  
Miroslav Gono  

Anna Gulová  
 Oľga Hanzelyová  
Jozef Hrabovský  

 Štefánia Jakubeková  
 Mária Janegová  
Ľudovít Jendrál  

 Anna Kubincová  
 Jarmila Lehocká  

 Jozef Lukács  
Helena Nemčeková  

Júlia Reháková  
Mária Rešutíková  

Eva Slíšová  
 Anna Valicová  

Ing. Viliam Verecký  
 Tibor Zemanovič

Vo februári oslávia svoje životné jubileá
 títo naši spoluobčania:BLAHOŽELÁME 



Tomáš Trautenberger a Daniela Čechvalová 
Svätopluk Urbanec a Lenka Žišková
Ing. Milan Felcan a Bc. Eva Dianová

Matilda Eliašová          (1931) 
Zuzana Feríková         (1918) 
Viliam Gašpar             (1928) 
Richard Hoffman         (1989) 
Miroslav Horčičák        (1942) 

Božena Jarošová         (1936) 
Ctibor Daniel Jurík       (2013) 
Matej Kučiak               (1925) 
Jozef Kunc                  (1924) 
Vladimír Lehotský        (1960) 

Michal Masár                (1921) 
Marek Rojko                 (1982) 
JUDr. Karol Šulovský     (1922) 

 Otília Tillerová               (1934) 
 Viera Tomašovičová       (1927) 
 Pavol Vrba                    (1939) 
 Libuša Vrbová               (1945)

ÚMRTIA V DECEMBRI

SOBÁŠE V DECEMBRI

Opustila nás moja Libuška VRBOVÁ, rod. Dodková 
 po ťažkej chorobe srdca 3. decembra o 14,00 h.

 6. decembra sa s ňou rozlúčili manžel Peter so synmi Peťom a Palinom 
a vnúčatami Pavluškou, Nikou a Erikom a ostatná rodina.

Úprimne ďakujeme všetkým  príbuzným, priateľom a známym, ktorí 
prišli 23. decembra odprevadiť na poslednej  ceste nášho drahého zosnulého

Michala MASÁRA,
ktorý nás  navždy opustil vo veku 92 rokov.

Osobitne by sme chceli poďakovať PhDr. Jurajovi Kazdovi za krásne slová, 
ktorými vytvoril dôstojnú rozlúčku so zosnulým. 

Taktiež ďakujeme všetkým za  prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina                    

S P O M Í N A M E

S M Ú T OČN É  P OĎA K O V A N I A

UVÍTANIA A KRSTY V DECEMBRI
Simona Matyášová  

Ján Veselý
Klára Bednárová

Lujza Bednárová
Milan Kucek

Simona Taščicová
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... kto v srdci žije, neumiera ...
6. januára uplynulo 45 rokov, čo nás navždy opustila 

vo veku 40 rokov moja drahá mamička
Alžbeta PAÁROVÁ  

a zároveň si 3. februára pripomenieme 5. výročie od úmrtia 
nášho drahého otecka a deduška

Jána PAÁRA.   
                    Kto ste mojich najdrahších rodičov poznali, venujte im, prosím, 

spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Alica s manželom, vnúčatá a ostatná rodina

Tento rok si pripomíname 5. výročie úmrtia mamy 
Elenky HEČKOVEJ 

a 26. výročie úmrtia otca Miloslava HEČKU.  
Spomínajú deti s rodinami



Čas  plynie ...
 27. januára uplynul rok, čo od  nás navždy odišiel náš  drahý

Ernest STUPARIČ.  
 Spomínajte, prosím, spolu s nami.

Smútiaca rodina

2. februára si pripomenieme 25. výročie úmrtia 
môjho otca, nášho deduška a pradeduška 

Jozefa ŽEMBERA. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú dcéra Viera, vnučky Evka a Janka s rodinami

 

3. februára bude 25 rokov, čo od nás odišiel náš brat
Ján BIELIK. 

                        S úctou a láskou spomínajú sestry a ostatná rodina 

 6. februára uplynie rok, čo nás  navždy opustila 
naša drahá manželka, mamička, babička a prababička

 Elenka HANZLÍKOVÁ. 
Kto ste ju poznali, spomeňte si na  ňu spolu s celou smútiacou rodinou.

6. februára si pripomíname 30. výročie úmrtia 
Boženky STAŇOVEJ, rod. Minarovičovej 

a zároveň tri roky od úmrtia, ktoré uplynuli v novembri, 
jej zosnulého syna
Jaroslava STAŇA. 

Kto ste ich poznali, spomeňte si spolu s nami. 
Spomína celá rodina
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  Mládežnícke družstvá 
chlapcov VK Nové Mesto n. 
V. sa 27. - 29. decembra 
zúčastnili medzinárodných 
turnajov vo volejbale chlap-

cov v Ostrave (ČR) a  poľskom meste Bielsko-
Biala. Turnaj juniorov a kadetov v Ostrave 27. 
decembra  splnil svoj účel, v oboch skupinách 
sme sa umiestnili na 3. mieste. 
 27. decembra  poobede do Ostravy pri-
cestovali starší žiaci na dvojdňový turnaj žiakov. 
Z 10 družstiev sa umiestnili na konečnom 
8. mieste. Treba dodať, že turnaj sme odohrali 
bez dvoch hráčov základnej zostavy: M. Moru 
pre zranenie a P. Pokopca, ktorý absolvoval 

v slovinskom Maribore turnaj MEVZA CUP za 
kadetskú reprezentáciu SR a úspešne sa prebo-
jovával do základnej zostavy.
 Po kadetsko-juniorskom turnaji sa výber 
ročníkov 95-97 presunul na noc do Bielsko-Biala.  
Za dva dni chlapci odohrali ďalších 7 stretnutí. 
Niektorí hráči  za tri dni odohrali 26 až 27 setov, 
čo dá riadne zabrať. V širokej konkurencii tohto 
už tradične kvalitného podujatia sa nám podarilo 
spomedzi 10 družstiev obhájiť 3. miesto. Päť 
víťazstiev a dve prehry sa dajú hodnotiť pozi-
tívne, určite nás takéto akcie posúvajú dopredu. 
 Na turnaji sme okrem 3. miesta obhájili aj post 
najlepšieho blokára. Stal sa ním Matej Průša. 
Blokári patrili počas turnaja k našim oporám.  j.š.

MLÁDEŽ NA MEDZINÁRODNÝCH TURNAJOCH
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KVALITNÉ VÝKONY, VÝBORNÁ ATMOSFÉRA 
 Tohtoročný sviatok Troch kráľov mali 
Novomešťania možnosť stráviť na 3. ročníku 
Turnaja firiem vo futsale. O rozhovor sme 
požiadali jedného z jeho organizátorov Miroslava 
Ostrenku, ktorý v súčasnosti trénuje futsalový 
klub Futbalshop Nové Mesto nad Váhom.
 * Prečo futsal?
 Futsal je jeden z najrozšírenejších ama-
térskych športov na Slovensku. Jeho pravidlá 
a charakter ho robia dostupným pre široké spek-
trum záujemcov. Malé ihrisko, lopta so zníženým 
odskokom a možnosť neobmedzene striedať ho 
robia akčným športom s minimom „hluchých“ 
momentov, čím získava na popularite aj medzi 
divákmi.
 * Čo bolo podnetom pre zorganizovanie 
futsalového turnaja? 
 Keďže sami futsal každý týždeň hrávame, 
rozhodli sme sa prijať výzvu a rozšíriť ho do 
firiem, nájsť nové talenty a spríjemniť kolegom 
chvíle strávené v hale či telocvični, vymaniť 
sa z každodenného stereotypu a veľkého pra-
covného nasadenia, stmeliť kolektív a nadviazať 
nové športové priateľstvá. V neposlednom 
rade porovnať svoje športové zdatnosti s inými 
spoločnosťami.
 Nebolo to inak ani tento rok a spoločnosť Etna 
usporiadala Turnaj firiem 2014 už po tretíkrát. 
Z roka na rok si získava čoraz väčšiu popu-
laritu, o čom svedčí aj záujem až 13 prihlásených 
firiem. Keďže turnaj bol časovo limitovaný jedným 
hracím dňom, organizátori museli pristúpiť k zní-
ženiu počtu prihlásených. Do turnajovej desiat-
ky sa dostali firmy: Emerson, Silgan, Emerson 
Network Power, Branson, Askoll, Nissens, OVB, 
Hella, UMC a Freudenberg. Pred bránami tur-
naja zostali firmy Bidvest (Nowaco), Tesco 
a TRW.
 * Priblížte tým, ktorí sa nezúčastnili 
turnaja, jeho priebeh.
 Obhajcom minuloročného triumfu bolo 
mužstvo Hella, ktoré nemalo ľahkú úlohu 
obhájiť titul. Mužstvá predvádzali pekný 
a obetavý výkon, čoho výsledkom bolo 
neskutočne veľa pekných gólov a krásnych 
momentov. Do športovej haly turnaj prilákal 
veľa fanúšikov, ktorí zaplnili tribúnu. Najväčšie 
a najemotívnejšie zastúpenie fanúšikov mala 
spoločnosť OVB, čo taktiež prispelo k vyt-
voreniu výbornej atmosféry. Kvalitným výko-

nom sa podpísala pod hladký priebeh turnaja 
aj dvojica extraligových futsalových rozhodcov 
z Prievidze (Tomáš Nagy a Marek Mokrý).
 Turnaj bol rozdelený do skupín A a B, 
v každej po päť mužstiev. V skupinách sa hralo 
systémom každý s každým. Postup si vybojo-
vala len štvorica najlepších z každej skupiny. Vo 
vyraďovacích častiach si zmerali sily a o postup 
zabojovali tieto dvojice: Hella – Nissens 8 : 2, 
Freudenberg – Emerson 3 : 4 pn, UMC – Silgan 
3 : 0, Branson – OVB 0 : 3. Víťazné mužstvá 
následne zabojovali o postup do finále, respektíve 
o 3 miesto. Hella – Emerson 4 : 3, UMC – OVB 
0 : 4. Tretie miesto si vybojovala spoločnosť 
UMC. V priamom boji o celkové prvenstvo si to 
rozdali rovnaké mužstvá ako vlani, a to Hella ver-
sus OVB. Súboj najlepších z najlepších priniesol 
pekný a korektný boj, kde spoločnosť OVB ťahala 
za dlhší koniec a zaslúžene po prvýkrát získala 
titul pre rok 2014. Finále: Hella – OVB 0 : 4. 
 Okrem kolektívnych ocenení usporia-
datelia vyhodnotili aj dva individuálne výkony, 
a to najlepšieho strelca a najlepšieho brankára. 
Najlepším brankárom turnaja sa stal Radko 
Kerák z Emersonu. Najlepším strelcom turnaja 
sa stal paradoxne tiež brankár Martin Kopčan 
z víťazného tímu OVB, ktorý sa týmto nevídaným 
kúskom zaslúžil o poriadne prekvapenie.
 Avšak víťazmi turnaja boli všetci, ktorí prišli 
a svojím dielom prispeli k jeho dobrej úrovni. Svo-
jimi výkonmi, férovou a slušnou hrou dobre repre-
zentovali svoju spoločnosť a propagovali futsal 
v Novom Meste nad Váhom. Organizátori ďakujú 
všetkým za spoluprácu a tešia sa na ďalší, v po-
radí už 4. ročník Turnaja firiem vo futsale 2015.
 Ďakujeme za rozhovor.    

       Víťazný tím OVB
 Foto: Martina Sýkorová
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ÚSPEŠNÉ ZAKONČENIE VLAŇAJŠKA
 V závere vlaňajška sa v Novom Hrozenkove 
konal Silvestrovský pohár vo vzpieraní. Zúčastnili 
sa  ho vzpieračské kluby zo Slovenska a Českej 
republiky. Farby Nového Mesta nad Váhom 
reprezentovala trojica vzpieračov z centra 
voľného času: Laura Mikušová, Matej Kubák 
a Denis Daniel. 
 V kategórii juniorky sa Laura Mikušová u-
miestnila na peknom 3 mieste s výkonom v dvoj-
boji 76 kg. Podarilo sa jej trhnúť činku s hmotnos-
ťou 35 kg a v nadhode dosiahla výkon 41 kg.
 V kategórii žiaci Matej Kubák (na foto) 
nenašiel premožiteľa, získal prvenstvo. V trhu 
dostal nad hlavu činku s hmotnosťou 70 kg 
a  nadhode 105 kg. Pokúsil sa o vytvorenie nové-
ho slovenského rekordu v nadhode  na hmotnos-
ti 111 kg, ktorý sa mu však nepodaril.
 V kategórii juniori do 17 rokov na víťaznej 

pozícii skončil Denis Daniel, ktorý trhol činku 
o hmotnosti 95 kg. V nadhode sa mu podarilo 
zafixovať nad hlavu 125 – kg činku.
 Vzpierači z Nového Mesta nad Váhom svo-
jimi výkonmi a umiestnením úspešne zakončili rok 
2013.                 Milan Kubák, tréner vzpierania

DOMOVSKÁ TELOCVIČŇA NA , ,PÄŤKE“
 Družstvo basketbalistiek a nečakane aj ich 
rodičov zastihli vianočné prázdniny v plnej perma-
nencii. Dievčatá sa venovali tréningom a rodičia 
pracovali na vytvorení podmienok trénovať a hrať 
v novom prostredí – v telocvični ZŠ Tematínska.
Po tom, čo klub dostal koncom leta 2013 
z telocvične ZŠ na Ul. kpt. Nálepku výpoveď, 
bolo potrebné urýchlene hľadať riešenie, ako 
a kde zabezpečiť družstvu možnosť trénovať 
a hrať majstrovské stretnutia. 
 Hovorí sa, že v núdzi poznáš priateľa. 
V tomto prípade sme našli porozumenie u ve-

dúceho odboru školstva, mládeže a telesnej 
kultúry MsÚ  Mgr. D. Heveryho, ktorý zabezpečil 
nielen predĺženie výpovede do 31. januára 2014, 
ale súčasne hľadal možnosti, kde by sa dievčatá 
v budúcnosti mohli venovať svojej záľube. Veľkú 
ústretovosť v tomto smere  prejavila riaditeľka 
ZŠ Ul. Tematínska PaedDr. Oľga Lobíková, ktorá 
spoločne s trénermi hľadala výrobcov konštrukcií 
košov. Dodávateľ, ktorý vyšiel z výberového 
konania, konštrukcie 27. decembra 2013 namon-
toval. Financovanie  projektu zabezpečil odbor 
školstva. 
 28. decembra dopoludnia nastúpili mamičky 
hráčok, aby upratali telocvičňu a popoludní zasa 
oteckovia, aby vymerali a vyznačili páskami čiary 
basketbalového ihriska.
 29. decembra zrealizovali prvý náter, ďalší → 

1. februára o 10,00 h
AFC dospelí -  Neded
8. februára o 11,00 h

AFC dospelí – Borčice
 11. februára o 17,00 h
AFC dospelí – Bánovce nad Bebravou
 15. februára o 11,00 h

AFC dospelí – Martin
 22. februára o 11,00 h

AFC  dospelí - Kolárovo

F
U

T
B

A
L

IV. ZŠ 
Sobota 8. februára o 10,00 a 14,00 h

St. žiačky – Komárno 
Nedeľa 9. februára o 10,00 a 14,00 h

Ml. Žiačky - Levice
Športová hala

Sobota 15. februára o 11,00 a 13,00 h
Juniorky - Malacky

Sobota 15. februára o 15,00 a 17,00 h
Muži - Bratislava

Sobota 22. februára o 15,00 a 17,00 h
Muži - Púchov

VOLEJBAL
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 Mestská liga v malom futbale Nové Mesto 
nad Váhom s podporou mesta zorganizovala 
v dňoch 28. a 29. decembra 2013 v Športovej hale 
v Novom Meste n. Váh. v poradí už XVll. ročník 
tradičného Vianočného turnaja vo futsale 2013.
 Na turnaj sa prihlásilo celkovo 10 kvalitných 
tímov s hráčmi, z ktorých mnohí aktívne pôso-
bia v najvyšších futsalových alebo futbalových 
súťažiach. Zodpovedala tomu i predvedená hra. 
Prítomní návštevníci turnaja videli množstvo 
krásnych futbalových momentov a herných indi-
viduálnych kúskov hráčov i brankárov. Už zápasy 
v základnej časti dávali jasne najavo, že tímy sú 
kvalitatívne dosť vyrovnané. Nikomu nechýba-
li ambície postúpiť čo najvyššie. Nakoniec zo 
základných skupín z prvého miesta postupovali 
tímy radiace sa medzi  favoritov turnaja, konkrét-
ne  AS 69 a Varion Slovakia.
 Druhé a tretie tímy zo skupín základnej časti 
hrali medzi sebou baráž o postup do štvrťfiná-
lových zápasov. Z baráží nakoniec postupovali tí-
my Top Speed a Bobena.  V štvrťfinálových súbo-
joch do finále postúpili AS 69 a Varion Slovakia. 
Súboj o 3. miesto medzi Top Speed a Bobenou 
i samotné finále boli takzvanou čerešničkou na 
torte dvojdňového futsalového zápolenia.
 Napriek množstvu dovtedy odohraných minút 
hráči i v posledných chvíľach vydávali zo seba 
maximum a prítomným divákom predviedli fut-
salové majstrovstvo, na ktoré sa len tak ľahko 
nezabúda. Posledné dva zápasy dali bodku i za 
konečným poradím tímov. 
 Na víťazný piedestál po ročnej pauze opäť 
vystúpil tím AS 69 (na foto p. Hulínka), na 2. mieste

skončil tím Varion Slovakia a po pomyselnom 
bronze siahla Bobena. Cenu za najlepšieho bran-
kára si odniesol M. Kopčan z AS 69 a najlepším 
hráčom sa stal M. Jurčo z Varionu Slovakia.
 Vianočný turnaj v sebe niesol okrem 
športového i ducha dobrého ľudského činu. 
Tým bolo vopred avizované odovzdanie výťažku 
zo vstupného na pomoc konkrétnej rodine 
Haviernikovcov z Nového Mesta nad Váhom, ktorá
sa stará o dve deti so závažnou diagnózou 
svalovej dystrofie. Odovzdanie finančného 
výťažku sa uskutočnilo pred samotným vyhod-
notením víťazných tímov priamo na palubovke 
pred zrakmi publika i hráčov. Dar si osobne prišiel 
prevziať pán Haviernik so svojím zdravotne posti-
hnutým synom.  
  Prihlásených bolo celkovo 10 tímov, za ktoré 
hralo 99 hráčov. Celkovo sa nastrieľalo 117 gólov, 
ktoré vsietili 69 hráči. Počas odohraných 28 zá-
pasov bolo udelených 8 červených a 13 žltých 
kariet. Celková štatistika zápasov na: www. mfl.
php5.sk .         Libor Barborík, predseda MLMF

→ deň druhý a 2. januára 2014 bolo nové basket-
balové ihrisko  na svete. Na prvé tréningy nastúpili 
dievčatá 6. a 7 januára.
 Aby družstvo mohlo dovtedy počas prázdnin 
trénovať, dostali sme od riaditeľky CVČ PhDr. 
J. Heveryovej k dispozícii ich telocvičňu.
 Od januára majú teda basketbalistky 
domovskú telocvičňu  na „päťke“, kde trénujú 
a budú aj hrať priateľské a majstrovské zápasy. 
 A tak z iniciatívy jedných a porozumenia 
druhých má mesto telocvičňu, ktorej parametre 
sú v súlade s basketbalovými pravidlami – maxi-
málne rozmery,  mechanické nastavovanie výšky 
košov, ich sklápanie, samostatné (balkónové) 
hľadisko atď. 
 Basketbalový klub dievčat Nové Mesto nad 

Váhom Čierni panteri touto cestou vyjadrujú 
poďakovanie za všestrannú pomoc pri zabezpe-
čení možnosti trénovať a hrať v novom prostredí 
vedúcemu odboru MsÚ Mgr. D. Heverymu, 
riaditeľke ZŠ PaedDr. O. Lobíkovej za ústretovosť 
a následnú spoluprácu pri vytváraní potreb-
ných podmienok a Dr. Heveryovej, že umožnila 
trénovať družstvu počas jesenných a vianočných 
prázdnin. Samozrejme, poďakovanie patrí aj 
rodičom, ktorí vo svojom voľnom čase sa podu-
jali včas dokončiť realizáciu uvedeného projektu.
 V januári odohralo družstvo tri majstrovské 
stretnutia.11. 1. cestovalo do Trnavy, 18.1. privíta-
lo na domácej pôde ZŠ Tematínska družstvo 
Petržalky a 25.1. družstvo Šamorína. 

Milan Šustík, tréner družstva

OKREM ŠPORTOVÉHO I ĽUDSKÝ ROZMER



 Pätnásty  január bol pre novomestských volejbalistov  a všetkých  priaznivcov volejbalu veľký 
deň. Pod záštitou Volejbalového klubu  (VK) Nové Mesto nad Váhom sa uskutočnilo slávnostné 
otvorenie zrekonštruovanej športovej haly. Pri tejto príležitosti 
sa konal medzinárodný exhibičný zápas. Netradične  v strede 
týždňa, pretože volejbalisti majú cez víkendy nabitý program.
 Myšlienka na exhibičný zápas a vôbec, na slávnostné 
otvorenie  športovej  haly, ktorú mesto zrekonštruovalo, sa 
zrodila pri dokončovacích prácach na hale medzi zástupca-
mi mesta a VK Nové Mesto nad Váhom. Slovo dalo slovo, 
výsledkom bol zaujímavý podvečer  vrcholiaci až vo večer-
ných hodinách, ktorý v polovici januára prilákal na  tribúnu 
množstvo návštevníkov.
 Program  začal už popoludní, kde v predzápasoch o 16,00 h sa stretli chlapci  novomestského 
VK a VK DHL Ostrava (1 - juniori). Žiaci zvíťazili s minuloročnými majstrami ČR v pomere 3 : 2 a 
juniori nestačili na juniorov DHL 0 : 6. 
 Čerešničkou na torte tohto dňa bol zápas mužov VKP Myjava (extraligový tím SR) proti minulo-
ročným majstrom ČR VK DHL Ostrava (2). Papierovým favoritom stretnutia bolo ostravské družstvo, 
ktoré  ako minuloročný víťaz bol aj účastníkom tohtoročnej ligy 
majstrov, kde zbieral cenné skúsenosti. Napriek očakávaniam  
a predpokladom zvíťazila Myjava v pomere 3:1. Volejbaloví 
fanúšikovia mali možnosť vidieť množstvo pekných akcií a 
zaspomínať si na staré dobré extraligové časy v našom mes-
te. Pekné momenty zápasu diváci odmenili potleskom, pričom 
viac fandili družstvu VKP Myjava. 
 Zaujímavosťou stretnutia bolo, že posilou VKP Myjava bol  
Novomešťan Ľuboš Ochodnický (exreprezentant SR). 
 S Myjavou  sa na jeho hosťovaní náš VK dohodol do kon-

ca sezóny z dôvodu zranenia ich libera Martina Pipu.
 Program uviedol tanec hip hopovej skupiny centra voľné-
ho času. Po príhovore prezidenta VK Ing. Petra Jakovleva 
slova sa  ujala viceprimátorka mesta PhDr. Kvetoslava Hej-
balová (3), mimochodom, niekdajšia  volejbalistka a veľká 
fanúšička  hry pod  volejbalovou sieťou, aby potom spoločne 
prestrihli novomestskú zeleno-bielu pásku.
 Slávnostný akt otvorenia  športovej  haly sa udial za 
potlesku početného obecenstva. To si prišlo na  svoje  i medzi 
zápasmi, kedy sa žrebovala tombola, do ktorej vecné ceny 

darovali sponzori. Vstupenky dostali diváci  
zdarma pri vstupe do športovej haly.
 Slávnostné otvorenie vynovenej  športo-
vej  haly si nenechalo ujsť celkovo okolo 800  
divákov (4).
 Veríme, že vynovená športová hala sa 
stane svedkom zaujímavých a kvalitných 
športových stretnutí, a nielen vo volejbale.
                                              
                                              Ing. Juraj Šujan

ZO SLÁVNOSTNÉHO OTVORENIA ŠPORTOVEJ HALY
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SPRÁVNA ODPOVEĎ
Archívna snímka A. Petrášovej zachytáva pohrebný sprievod 

s pohrebným kočom s konským záprahom z 50. rokov 20. storočia
 smerujúci cez Ul. Fraňa Kráľa na cintorín

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, čo zachytáva naša archívna snímka?


