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NOVÝ ROK. NOVÝ ZA IATOK? KONTINUITA!



 Ing. 
J. Vartom

Ing. Jozef 
Trstenský Ing. J. Baška 
a Mgr. D. Bublavý

poverenie primátora 
mesta na zastupovanie poslanky ami

prvá zástupky a primátora mesta
druhá 

ZPM Zástupkyne  
primátora mesta sú lenkami MsR

komisia 

výstavby, investícií a územného rozvoja mesta 

komisia finan ná, správy majetku 
a hospodárskeho rozvoja mesta komi-
sia pre ochranu životného prostredia
komisia sociálna a zdravotníctva komisia 
pre  rozvoj bývania komisia  školstva, 
mládeže a športu komisia  kultúry 
a spolo enských vz ahov komisia  pre 
bezpe nos  a verejný poriadok komisia 
dopravného rozvoja mesta

komisia na riešenie 
s ažností na  primátora mesta, poslanca MsZ 
a hlavného kontrolóra mesta 

Komisia na  ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Z USTANOVUJÚCEHO ZASADANIA
MESTSKÉHO ZASTUPITE STVA



 (Pozn.: mená osôb odporú aných MsZ 
zvoli  za predsedov výborov mestských astí na 
1. zasadaní prinesieme v niektorom z alších 
vydaní).



DE  VZNIKU SR

18 926 477 €.
12 198 552 €

Javorina, Javorina...

AKO BUDEME GAZDOVA



JAVORINA, JAVORINA... I S OCE OVANÍM
Javorina, Javorina… 

Významná 
osobnos  Podjavoriny

Kvalitný produkt Podjavoriny

Ing. Viera Vienerová

T R I K R Á T  P O  O S E M N Á S T Y  R A Z

v sobotu 

Ing. Jozefa 
Trstenského s manželkou

PhDr. K. Hejbalová 

D R U H Ý  C H A R I T A T Í V N Y



Ing. Antona Veselku

*Pri  nástupe do funkcie  k 1. januáru 1996 
ste sa vyznali, že mesto máte  rád, že vám na  

om záleží, ve  v om žijete od necelého roka 
svojho života, kedy ste sa sem spolu s rodi mi 
pres ahovali z Ko oviec. Nechcelo sa vám s ria-
dite ovaním potiahnu  až do okrúhlej pracovnej 
dvadsiatky, o vás  viedlo k rozhodnutiu odís  do 
dôchodku?

*Bezprostredne po tom, o ste zasadli na  ria-
dite skú stoli ku, ste  pre  náš  mesa ník povedali 
sympatickú vec, a to, že novomestské farby vo 
vás evokujú:  istotu mesta a zele , 
zdravé životné prostredie, o je  vašou prioritou. 
Ako hodnotíte svoje takmer dvadsa ro né pôso-
benie vo funkcii riadite a TSM?

V DUCHU NOVOMESTSKÝCH FARIEB



PF 2015

O S O B N O S T I  N O V É H O  R O K A

V NOVOM ROKU S PREDSAVZATIAMI I BEZ NICH?

 MILÍ  SPOLUOBČANIA,
 na prahu nového roka dovoľte nám vysloviť 
prianie, nech Vás každodenne sprevádzajú zdravie, 
šťastie, úprimné medziľudské vzťahy a spokojnosť 
nielen  v kruhu svojich najbližších. To Vám zo srdca  
želajú 

Ing. Viera Vienerová 
a PhDr. Kvetoslava Hejbalová,

viceprimátorky mesta

 MILÍ ČITATELIA,
 všetko najlepšie v novom roku, veľa zdravia, 
tolerancie a spokojnosti v rodine i zamestnaní 
a samozrejme, v spoločnosti nášho – Vášho mesační-
ka Vám želajú
 vydavateľ, redakčná rada

 a redakcia Novomestského spravodajcu



Karneval na 
ade 

POTROJKRÁ OVÝ KARNEVAL NA ADE

 „Zelené nádoby 
slúžia na zber skla, modré na zber papiera, žlté 
na plasty a PET materiály a ervené na kovy 
a plechovky,“

„Mávame taký zvyk, že 
ke  sa deti neodnau ia v škôlke od cumlíka do 
decembra, potom ho odovzdajú Mikulášovi,“ 

MIKULÁŠ U IL ŠKÔLKÁROV SEPAROVA  ODPAD



RODINA, KOLÍSKA POVOLANÍ

„kolís-
kou povolania“

 „Obidvaja rodi ia boli vzorní. Milovali Boha 
a žili životom modlitby. Otec, hoci býval unavený 
z práce, každý ve er sa verne modlieval pri 
posteli. Predtým, než sme si na obed sadli za 
stôl, modlievali sme sa Anjel Pána. Ke  nás 
matka ukladala do postele, vždy nám urobila na 
elo krížik. Rodi ia chodievali na nede nú boho-

službu. Preukazovali ve kú úctu Najsvätejšiemu 
menu Ježiš a vždy ho vyslovovali úctivo. Nikdy 
sme ich nepo uli klia , alebo hreši . Svetáckos  
nemala u nás miesto a dvojzmyselné žarty sa 
nikomu nedovo ovali v prítomnosti Božích detí. 
V našom dome sa praktizovalo sebazapieranie 
a obeta, ako aj starostlivá láska o všetkých ...
Otec každý mesiac osi obetoval na misie. 
Vyu oval nás katechizmus. Po ve eroch sme 
niekedy ítavali Bibliu a životopisy svätých...“

 
„Každý je povolaný ku svätosti“



PRIPRAVOVANÉ ZMENY V OBCHODNOM ZÁKONNÍKU



ŽIVÁ LITERATÚRA ÚTO ILA NA ÍTANKY

Peter Krištúfek

Živá literatúra úto í na í-
tanky 

Dom hluchého At-
las

Ema a smrtihlav

BLAHOŽELÁME K JUBILEU





ME - TRADEX

K ú ová služba

všetky autok ú e
zámky a kovania

Ul. 1. mája
a dom služieb

FONTÁNA na Námestí slobody
 traf ika    
 zmenáre  
 drobné dar eky  
 zlatníctvo 
 bistro Me-Kong - ázi jská kuchy a
 terasa s ponukou ázi jských špecialí t
 bankomat

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

Ji í Pavlica

TROJKRÁ OVÝ KONCERT HRADIŠ ANA V KOSTOLETROJKRÁ OVÝ KONCERT HRADIŠ ANA V KOSTOLE

www. katkatours.skwww. katkatours.sk

DO NOVÉHO ROKA
S HUMOROM V. PAVLÍKA



s hrou 
na   aute a gitare

VE ERNÝ KONCERTVÝSTAVY

Významná osobnos  
Podjavoriny  Kvalitný produkt Podjavoriny

VÍLA Š ASTENKA

Z DEPOZITU GALÉRIE 
PETRA MATEJKU

JAVORINA, JAVORINA...

JUDr. A. Ru kayovej

PRÁVNA PORAD A

Jánom Dedíkom



KURZY V JANUÁRI KLUBY V JANUÁRI

200 g ovsené vlo ky, 80 g ko-
kos, 200 g odkôstkované atle, 2 PL kokosový 
olej, 4 PL kakao. 

 1/2 tabu ky horkej okolády 
(70% a viac kakaa), 2 kopcovité lyžice arašido-
vého masla, 1 lyžica slne nicových semienok, 
1 lyžica sézamových semienok, 2 lyžice masla 
(môžete nahradi  aj iným tukom), 2 - 4 lyžice ja-
vorového sirupu, 1 vajce, 2 lyžice ovsenej jem-
nej hladkej múky, 2 ajové lyži ky kypriaceho 
prášku (množstvo je  na  prípravu  cca 10 kusov 
sušienok).

 300 g hladkej múky, 300 g hru-
bej múky, 20 g kakaa, 280 g práškového cukru, 
250 g pomletých ovsených vlo iek, 1 vají ko, 
300 g Palmarínu.

200 g pšeno, 1 l vody, 50 g su-
šený ryžový nápoj Zajíc, 100 g sušené marhule, 
citrónová kôra, vlašské orechy na ozdobu, so .

Zdroj: internet

DO NOVÉHO ROKA ZDRAVO



S láskou, Rosie
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,,Predstavoval som si ho ako takého Dona Quijota, 
humor u neho vychádza z rozdielov medzi jeho 
úprimnými túžbami a sprostou realitou, ktorá ho 
obklopuje.
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NIEKO KO UDSKÝCH OBJATÍ 



 V to skoré ráno ešte len svitalo. Niesol som 
si hlavu plnú dojmov a o spánku nemohlo by  ani 
re i. Vždy, ke  som emóciami nabitý prenášal 
v sebe kus  premuzicírovanej  noci, zmysly sa  
mi zostrili  a citlivo vnímali  aj len tichos  bez naj-
menších zvukov. Ani mi nenapadlo ís  do postele. 
Také Božie svitanie, to si nedám ujs ! Parkový 
kruh okolo  sochy Miloslava Hurbana  obkolesený 
stromami  a  hustými  poprepletanými kríkmi bol 
pre m a uzavretou izbou, do  ktorej  mi  nikto 
nevidel a ja som videl a vnímal všetko. Spiace 
lavi ky,  o sa nedali ruši  z m tveho pokoja, 
drobné kamienky,  ktoré mi pod nohami vytvárali 
obrazce  i  prvých prebudených vtákov, o ur ite 
nemali potuchy,  že dnes je nede a a mohli by si 
pospa  aj trochu dlhšie. Poznal som tieto rána 
a predsa dnešné bolo tichšie, mámivo opojnejšie. 
Do duše sa mi sladko vkradla melanchólia z ná-
hodne objavenej no nej krásy. Narazil som na 

u len tak? Alebo mi ju osud postavil do cesty? 
Taký zvláštny okamih. Ako ke  na nie o prvýkrát  
upriete zrak a prezriete z vlastnej slepoty.
 - Bože, takto som to ešte nevidel - ! Ten 
náhodný letmý poh ad do tváre, o sa  mi zdala 
celkom odlišná od vä šiny ostatných. O i, v kto-
rých nebola oná otrepaná veselá koketnos , 
namyslená sebaistota, vyzývavos  ani praktická  
ú elovos , cítená na hony.                                         
 To nedefinovate né nie o bolo celkom iné, 
ove a silnejšie a v okamihu ako blesk mi pre-
niklo hlboko do duše. Sám som presne neve-
del, o to vlastne je. Tichá neistota, náznak  
ukrývaného smútku, jemnej  plachosti. Komplex 
z vlastnej krásy, s ktorou majite ka ani nevie 
zachádza , akoby ju ani na okamih nenapad-
lo, že by sa mohla da  výhodne predáva , 
že by z nej dokázala aži  tak, ako sa o to 
snaží to ko iných. Pod zavretými vie kami sa 
mi teraz tá chví a odvíjala ako film, ktorý som si 
chcel silou mocou uchova . Podrža  ho, aby sa 
nerozplynul. Aby som sa v tej anjelsky istej 
kráse ponorený donekone na mohol kocha .                                                                                                                                   

Hladina ve kého jazera sa v om vlnila a odráža-
la svetlá lámp vysunutej terasy. Zvuky hudob-
ných nástrojov sa vz a ovali a zanechávali za 
nami živo íšnu roztancovanos  upotených tiel. 
Hustnúca tma úzkej cesti ky vedúcej popri brehu 
mi dodala odvahu.                          
 - Odkia  si? -                                                                                                                                         
        -Tamto, - ukázala hore do vzdialeného kopca.                                                                                                          
 -Tam? Ale ve  tam ni  nie je? – Ako keby aj 
z toho mala komplex. 
 -  No vidíš, je.  Všade  žijú udia. – Na chví u 
som dostal do hlasu istotu. Som predsa  hudobník - 
z mesta. Predsa len... nejaká kopanica...                                                                                                                                     
 - Videl som a tam na terase. Hne  si sa
mi zapá ila. - Pre o? -
 - No, ...pre všetko. O i, ústa, nohy..., máš
pekné šaty. Moc ti sved ia.  - 
  -To som si šila sama.  -
 -  Hm... Máš aj krásne vlasy. -  Prvýkrát sa 
uprene pozrela na m a.
 Jej nádherné dlhé vlasy padali na plecia, šírili 
vô u mlieka, medu, istoty a  mladosti. Neodolal 
som a práve som sa ich chcel opatrne  dotknú ...
 Ke  mi  do  toho nádherného  sna  neohrabane  
vliezol  šepot a vzrušené hlasy,  o v tom tichom 
šere  skorého  rána sta ili  preniknú  až ku mne.
 – Nerób..., dám si to dole, nie nechaj...
ja, ja  si ju sama rozopnem ... Bože, po kaj!!!...
Ježíš! Tla íš ma ...  –                                                                                                                                  
 V tej chvíli som uvidel, že láska je sen, ale 
aj skuto nos . Ocitol som sa pri tom vzdychaní 
a dych aní a m askaní pripomínajúce scény 
z neprístupných filmov nechtiac a nezostávalo 
mi ni  iné len nehybne aka , až si príro-
da príde na svoje. Filmová scéna však zrazu 
prišla naozaj. Dvojica nevnímajúca svet okolo 
si vôbec nevšimla, že za kríkom tesne ved a 
lavi ky sa objavila tmavá vysoká postava.                                                                                                                 
Bože, ako dobre by mi  bolo v posteli. Kým som 
stihol presko i  plot od cesty, ešte som za ul 
zvuk trhanej látky, zo dva tri  duté údery a prek-
vapený hysterický výkrik ...   
 Kým sa mi podarilo zaspa , zúfalo som sa 
snažil pripomenú  si  tie hlboké ierne o i : –To 
som si sama ušila...  - Milan Hurtík

LÁSKA JE LÁSKA



pozn. red.

S PANDORINOU SKRINKOU I BÁJNYM ROHOM Š ASTIA



S vetrom vo vla-
soch

Curicculum vitae

V kútiku dúhy

Výnimo ná žena 
Tren ianskeho kraja

Inspiried 
Woman 2013

vý-
roba svadobného predmetu

 studenú 
kuchy u

dve prvé miesta v sú ažných disciplínach výroba 
svadobného predmetu a  studená kuchy a

  ....so sirénou neveštiacou ni  dobré si to 
uhá ali mestom hasi ské autá smerujúce 
k MsKS. 10.12. bol na 150- ku nahlásený požiar
v sále stánku kultúry. Naš astie, išlo o simu-
lovaný požiarny poplach a taktické cvi enie 
jednotky OR HaZZ v Novom Meste n. V., pri kto-
rom sa uskuto nili evakuácia zamestnancov
MsKS a záchrana divákov z podujatia v MsKS.
Po as neho si hasi i precvi ili zásah v kultúr-
nom zariadení, pracovníci MsKS a figuranti, kto-
rými boli študenti SŠ, si v praxi vyskúšali, ako 
v takom prípade postupova . Verme, že získané 
poznatky nebudú musie  nikdy využi .



KTO TO KEDY VIDEL?

Kto to kedy videl?  Ivan Fiedler

Mária Kubovicová Štefan Psotný.

 Divadelná tehli ka.

„Na realizácii predstavenia je vidie , 
že sa s mladým hereckým talentom pracuje sys-
tematicky. Samotná výprava predstavenia dáva 
doklad o komplexnosti práce na všetkých zlož-
kách divadelného predstavenia“ Mgr.art 
Peter Weinciller

Martina 
Bárdyová, Patrícia Beli ková, Miriam Ochodnická, 
Martina Pastorková, So a Piscová a Emma 
Zemanovi ová

 Martina 
Pastorková

 Miriam Ochodnická



Už navždy Ti prestali hviezdy svieti  
a slnko hria , ale  tí, o a radi mali, 

neprestanú na Teba spomína .

SMÚTO NÉ PO AKOVANIA

SOBÁŠE 
V NOVEMBRI

Ú M R T I A  V  N O V E M B R I

V januári oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluob ania:
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Tibor Mrázik a Renáta Podolanová
Daniel Psotný a Miroslava Benetinová
Dominik Mi o a Lenka Semanová
Marián Petrovský a Emília Koukalová

UVÍTANIA A KRSTY V NOVEMBRI



Osud nám nevráti, o kedysi vzal, zostali spomienky a v srdci žia .

Len kyti ku na  hrob Ti dáme, náš milovaný otec

Ni  už nie je také, aké bolo predtým, as plynie ako rieky prúd, 
kto a mal rád, nemôže zabudnú .

lovek odchádza, ale všetko krásne, o nám dal, zostáva v nás.

S P O M Í N A M E



SÚ AŽNÁ PREMIÉRA PRÍPRAVKY

Je to už 10 rokov... as nezahojil boles , len nás nau il ži  s tým, že  už nie si...

as, ten neúprosný vládca...

TURNAJ FIRIEM VO FUTSALE
 Pozývame vás na tradi ný, v poradí už 
4. ro ník Turnaja firiem vo futsale 2015. 
 Turnaj sa uskuto ní v sobotu 3. januára 
2015 v ŠPORTOVEJ HALE v Novom Meste 
nad Váhom.                                            -pg-



OTEC A SYN GOMBALOVCI A ICH  SPOLO NÝ KONÍ EK

Jozef (otec)

Oliver (syn):

Oliver:

Jozef:

Oliver: 

Oliver:

Jozef: 



Jozef a Oliver: 

ÚSPEŠNÝ ŽIŠKA SO SMELÝMI PLÁNMI V NOVOM ROKU

Ve ere majstrov SMF 
2014

 FIM Europe 
Cup Vintage regularity 2014

Alpe Adria

MIKULÁŠSKY DAR EK PRE MIRIAM

15. ro ník Turnaja mladých nádejí vo vzpieraní 

M. Kubák

Miriam Skovajsovú Dominika Kraj ovica

K E D Y  N A  F U T B A L



I E R N E  P A N T E R K Y  S T Á L E  „ H R Y Z Ú “

25. 10. 2014 

29. 11. 2014

5. 12. 2014

Z LIGY MAJSTROV SR CENNÝ BRONZ

finálové kolo majstrovstiev SR vo 
vzpieraní družstiev

Laura Mikušová, 
Miriam Skovajsová, Jakub Kosterec, Dominik 
Kraj ovic a  Dominik Markus Daniel

Laura Mikušová
Miriam Skovajsová

Jakub Kosterec:

Dominik Kraj ovic
Dominik Markus Daniel

Dominik Markus Daniel

finálové kolo Ligy - majstrovstiev SR vo 
vzpieraní družstiev mladších žiakov

Laura Mikušová, 
Adam Benka, Dávid Luká  Matej Bednár

L. Mikušová
A. Benka D. Luká  

M. Bednár
6. ro ník 

Memoriálu Jána Šimoni a  ml. žiakov
Laura Mikušová



Autor:
Jozef 
Vaško



Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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