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N A  P R O G R A M E  A K T U Á L N E  O T Á Z K Y
23. februára 7. zasadanie 

mestského zastupite stva (MsZ),
11. februára 7. schôdz-

ka mestskej rady (MsR)

návrh úpravy 
Programového rozpo tu mesta na rok 2016 - 
1. zmena. 

návrh úpravy Programového rozpo tu mesta na 
r. 2016 - 1. zmena schváli

 MsR odporu ila MsZ Vyhodnotenie 
stanovísk a rozhodnutie o námietkach k návrhu 
zmeny a doplnku .9 ÚPN mesta Nové Mesto 
nad Váhom schváli

návrh rekonštrukcie povrchov 
komunikácií, parkovísk a chodníkov v meste

Správy o stave a plnení 
úloh ochrany pred požiarmi z výkonu preventív-
nych protipožiarnych kontrol za r. 2015 a preh a-
du požiarovosti na území mesta

Zoznamy subjektov 
pre výkon preventívnych a následných preventív-
nych protipožiarnych kontrol na rok 2016

(Z materiálov MsR spracovala - -)



ZVE A OVANIE MESTA ALEJ POKRA UJE

vedúcim oddele-
nia výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ 



(na foto)

Milí Novomeš ania,
 želáme Vám príjemné prežitie ve ko-
no ných sviatkov, ve a lásky, š astia, spokojnosti 
a vzájomnej tolerancie v kruhu vlastnej rodiny, 
i tej ve kej, novomestskej.

PhDr. Kvetoslava Hejbalová
a Ing. Viera Vienerová,

zástupkyne primátora mesta

Milí itatelia,
 s blížiacimi sa ve kono nými sviatka-
mi prichádzame pred Vás s prianím ich prí-
jemného prežitia. Želáme Vám veselú šiba ku 
s patri nou výslužkou, pozostávajúcou z prí-
jemného pocitu zo stretnutí s blízkymi u mi 
a priate mi, ktoré nap ajú udské srdcia 
láskou a š astím.
           Vydavate , redak ná rada a redakcia NS

JARNÉ PRÁZDNINY

Drahí Novomeš ania,
 s nadchádzajúcou Ve kou nocou do-
vo te mi zažela  Vám príjemné prežitie 
týchto najvýznamnejších kres anských 
sviatkov. 
 Vám a Vašim blízkym prajem predov-
šetkým ve a zdravia, š astia, pohody, 
Božieho požehnania a spokojný život 
v našom meste.
                                   Ing. Jozef Trstenský,
                                            primátor mesta

PRECHOD NA LETNÝ AS



PARLAMENTNÉ VO BY S NOVINKAMI



DERATIZÁCIA V MESTE

VZN mesta íslo 5/1999 Ochrana a zve a o-
vanie životného prostredia v meste

 do 30. apríla

Ctiborova, Fándlyho, Južná, 
Ko ovská, Krátka, Kr méryho, Pieš anská, Tichá, 
Vysoká, Zelená

Ul. Banská, Bo ná, Brigádnická, Budovate ská, 
Dolná, Jarná, Kpt. Nálepku, Krajná, Letná, Lipo-
vá, Malá, Martina Rázusa, Priemyselná, Samuela 
Jurkovi a, Slne ná, Stredná, Vinohradnícka, Že-
lezni ná.

Tematín-
ska ul., Ul. Viktora Bil íka

Ul. Bajzova, Bernolákova, Bratislav-
ská, Fra a Krá a, Ul. Langfeldova, Považská, Sa-
sinkova, Svätoplukova, Šoltésovej

Ul.
Cádrova, Dub ekova, Hrušovského, Jánošíkova, 
Kamenná, Kuzmányho, Lesnícka, Med anského, 
Moyzesova, Po ovnícka, Pyšného, Riznerova, 
Stromová, Šafárikova, Športová, Vichtova.

Ul. 
J. Kollára, Jasná, Juraja Kréna, Karpatská.

SOŠ J. Weisseho 1: Ul. 
Javorinská, SNP.

ach-
tická, Jesenského, Jilemníckeho, M. R. Štefáni-

ka, Michala Chráste-
ka, Nová, Škultétyho, 
Štúrova.

Ul. 1. mája, sl. 
armády, D. Štub u, 
Hurbanova, J. Hašku, 
J. Weisseho, Júliusa Gábriša, Komenského, Ná-
mestie slobody, Obrancov mieru, Palkovi ova, 
Partizánska, Petra Matejku

Ul. Benkova, Dibrovova, Dukelská

Ul. Hollého, Hviezdoslavova, Inovecká, Kme ova, 
Kpt. Uhra, Železni ný uzol

Ul. 
Bzinská, He kova, Kl ové, Kuku ínova, Ondreja 
Plachého, Royova, Severná, Tajovského, Ul. Mi-
roslava uržu

Ul. 
A. Sládkovi a, Dr.I. Markovi a, Holubyho, Vajan-
ského, Záhradnícka

Ul. 
Košikárska, Malinovského, MESTO Nové Mesto 
nad Váhom, Odborárska, Robotnícka, Rybárska, 
Tren ianska, Zelená voda 1 a 2.

Ul. 
Beckovská, Bohuslavická, Bošácka, uleno-
va, Haluzická, Izbická, Kvetinová, Lieskovská, 

. Podjavorinskej, Mlynská, Mnešická, Mostová, 
Pod zvonicou, Po ná, Pri Klane nici, Pri vode, Pri 
záhradách, Rie na, Ružová, Sadová, Slovanská, 
Srnianska, Telelná, Turecká, Tušková, Záhradná. 

KDE BUDEME VOLI ?



AKO POUKÁZA  PERCENTÁ Z DANE?
poukáza-

nie 2% (3%) z dane pre zamestnancov, ktorí 
požiadali svojho zamestnávate a o vykonanie 
ro ného zú tovania zaplatených preddavkov na 
da  z príjmov: 

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú 
da ové priznanie (DP) v r. 2016:

Poukázanie 1,0% (2%) pre právnické oso-
by v r. 2016:



predseda NR SR P. Pellegrini predse-
dom TSK J. Baškom

 „... Dochádza ku konsolidácií infra-
štruktúry škôl v meste. Samotné budovy a pros-
tredie, v ktorom bude výu ba alej pokra ova , 
bude zodpoveda  nárokom 21. storo ia,“ 

,,Myslím si, že školstvo tak, 
ako je riadené v tomto meste, by mohlo by  príkla-
dom aj pre iné regióny SR,“

,,Títo študenti si 
môžu po as praxe privyrobi . Pozitívom je aj to, že 
nemusia do budúcna rozmýš a , kde sa zamest-
najú, ale ak je s nimi  rma spokojná po as štyroch 
rokov, prácu tu majú zaru enú,“ 

,,Už dnes vieme, že od 
budúceho školského roka pribudne alšia  rma 
k duálnemu vzdelávaniu na SPŠ v Novom Meste 
nad Váhom. Z dlhodobejšieho h adiska to pris-
peje k znižovaniu nezamestnanosti mladých udí 
v kraji,“

V DUÁLNOM VZDELÁVANÍ VIAC ŽIAKOV AJ ZAMESTNANCOV

De  mesta 
Osobností mesta



PRIJÍMATELIA DVOCH PERCENT Z DANE



NOVOMEŠ ANIA MEDZI SPRAVODLIVÝMI MEDZI NÁRODMI

Spravodlivých medzi národmi

„Ocenení pred-
stavujú vzory solidarity, nádeje a lásky k slobo-
de. Zosob ujú hodnoty, ktoré si musíme chráni , 

o to viac v dnešných asoch, ke  sú tieto hodno-
ty ohrozované násilím, extrémizmom a intoleran-
ciou," 

 rod.Handlová (na foto)

Viera Uhliariková
Boris Bednár  Iveta Mi-

kulová Radomila Kl ová



II. 
ro ník nonstop ítania Sv. písma

VE KONO NÉ POSOLSTVÁ CIRKVÍ

STRATA A NÁJDENIE



RÝCHLY SPÁD (NIELEN) VE KONO NÝCH UDALOSTÍ

PRE O H ADÁTE ŽIVÉHO MEDZI M TVYMI?

Považan a  lmový festival 
17:36 Himalaya

18:33 Karun 

18:50 Miznúca 
delta

19:08 Srdce Kalahari

19:40 Sneh na Níle

20:02 Suri 



Vzh adom na rozširovanie výrobného programu v sekcii Energy 
Systems ponúkame možnos  zamestnania aj v týchto 
profesiách

 
pracovný pomer od za iatku na dobu neur itú 
pravidelné zvyšovanie mzdy 
mesa ná fixná mzda +dochádzkový bonus 
37,5- hodinový pracovný týžde  
viano ný bonus 
permanentky na športoviská, detské letné tábory 
firemné chaty, jazykové kurzy 
príspevok na stravu nad rámec stanovený zákonom  
bezpe né a isté pracovné prostredie... 
možnos  bezplatného preškolenia a získania 
elektrotechnického minima 

 





VE ERNÝ KONCERTKTO TO KEDY VIDEL?

VÝSTAVA

PaedDr. M. Kubo-
vicovej Š. Psotného

POETICKÁ SCÉNA DG

viac na 2. str. 
programovej  prílohy).

Pavla Burdycha ( R) 
Zuzany Berešovej (SR)

A. Dvo áka, M. Regera, B. Smeta-
nu, J. Joachima, F. Chopina a F. Liszta

FE KOVI OVCI 
-  JE TO V RODINE

KONCERT HS BLACK BAND

NÁVRATY DO NOVÉHO MESTA

D. Arbetovej
 Ru-

dolfa Dobiáša Jána Mikušku
D. Arbetová, M. Bohuš, 

K. Godálová, J. Kazda a E. Sélešiová
 L. Trautenberger

T. Ba o 
a I. Radošinský.

DIVADIELKO GALÉRIA

PREMENY A DUŠAN  MALOTA

GAŠPARKOV DRAK VETROPLACH

ZASE MA ŽIVOT HLADKÁ ...



Bohovia Egypta

Joel a Ethan Coenovci
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arodejnica



N. Fe kovi
 Bergišský jazdecký 

dvor 

Z VERNISÁŽE FE KOVI OVCI - JE TO V RODINE

DIVADLO
AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI

KLUBY V MARCI KURZY V MARCI

Foto: M. ŠupatíkováFoto: M. Šupatíková

JUDr. A. Ru -
kayovej
Bezplatnej právnej poradne

PRÁVNA PORAD A



OSOBNOSTI 
MARCA
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    Po - Pia 8:00 - 17:00 a So 8:00 - 11:00               Kontakt: 0948 / 625 676

AKTÍVNY STRUHÁRIK



www. katkatours.skwww. katkatours.sk

 Masáž celého tela
 Masáž chrbta
 Indická antistresová masáž

 Medová detoxika ná masáž
 Masáž pre tehotné
 Bankovanie

SÚ AŽE PRE ŽIAKOV KU D U ZEME
Uzávierka sú aže je 23. 

marca

Uzávierka sú aže je 30. mar-
ca



pásmo veršíkov 
od spisovate ky pre deti . Podjavorinskej 

Domov vždy bezpe ne
sú ažné kvízy o európskych a slovenských rozprávkach

...O literatúre len tak

Týžde  slovenských knižníc  od 29. februára do 6. 
marca

(Dokon enie z minulého vydania.)

ZRANENÝ POKRA OVAL V BOJI

PRIESTUPOK A KONANIE V OM (II.)

KNIŽNICA V MESIACI KNIHY



EVA HARMADYOVÁ V BUDAPEŠTI ZAUJALA

Medaila 
a jej hrani né polohy

Kremnica v Múzeu mincí a medailí

Od Dunaja, Vltavy a Visly

 *Z vernisáže výstavy Od Dunaja, Vltavy 
a Visly v Budapešti. Z ava: riadite  Centra kultúry 
a umenia vo Wroclavi Mgr. Art. I. Wójcik, Mgr. 
E. Harmadyová, vedúci sekcie umenia CKU 
vo Wroclavi Mgr. B. Kowalewski a akad. soch. 
I. ehák.



O I ZATVORENÉ DOKORÁN
 - Pomaly po ítajte... - Nikdy neležala na 
opera nom stole. Nevedela si predstavi , že 
vo chvíli nebude vedie  o svete. Z toho pocitu 
prepadnutia sa do ni oty mala strach. Jeden, 
dva, tri... ešte stále vnímala bledozelenalú far-
bu okolo seba. Pokia  vlastne dopo ítala, si už 
nepamätala. Tak nejako bezbolestne, neve-
domky príde raz koniec? Nad tým všetkým už 
nemala as rozmýš a . Svet bol zrazu pre . 
 Spoznala opä  tú tvár. Mala štyri roky, ke  ju 
videla po prvýkrát. Ležala v posteli s horú kou 
v mrákotách, spotené vlasy sa jej lepili na e-
lo. Do ticha izby k nej doliehali zvuky a hlasy 
z kuchyne. Za oknom svietil mesiac, pozorovala 
ho a zdalo sa jej, že sa po oblohe pohybuje 
ve ký a gu atý ako prežiarená lopta. Tak jasne sa 
zrazu vynorila tá tvár. Chcela ju neskôr popísa  
a nevedela, ako. O i! Vedela iba, aké zvláštne 
boli tie o i. M kve, pokojné, pozorujúce, vševe-
diace. A teraz je tu. Opä . - Si tak blízu ko. Si an-
jel? - Už som a videla, ale to bolo dávno. Bol si 
to ty. - Potrebovala si ma. - Prvýkrát prehovoril. 
Bola som ešte malá. - Vždy, ke  ma potrebuješ, 
som nablízku i ke  ma nevidíš. - Ty si môj anjel? 
- Dávam na teba pozor. - Ni  sa mi nemôže sta , 
nezomriem? -                  
 Anjel neodpovedal. - Si pri mne a ja o tom 
neviem.  -Teraz vieš. -  V tom parku?- Nebadane 
prikývol. Aj... - Každý má svojho anjela?-  To 
ja neviem. Ja mám na starosti teba. - Pre o 
práve m a? - Chceš odo m a príliš ve a. Ale 
asi preto, že si bola odmali ka  zranite ná. 
Viac ako druhí. - Vedel si dopredu všetko, o 
bude. - Viem všetko, o príde. A o teda, o 
bude so mnou? Vedie  budúcnos , to nechci. 
Nemohla by si ni  meni , vedela by si, že veci 
musia by  tak, ako sú dané. o potom plány, 
predstavy, o akávania, prekvapenia, radosti 
a sklamania? Aj moja mama má svojho anje-
la? Silní anjelov nepotrebujú. - Ale ja sa o u 
bojím. - Život je o strachu. Keby nebolo lásky, 
nebolo by strachu. Aj ten, kto má rád iba sám 
seba, má strach.-  Kde sa vlastne nachádzam 
teraz? Na opera ke. - Á, áno, viem, viezli ma 
ráno chodbou a mne bola hrozná zima. Ale už 
mi nie je. Je mi s tebou dobre. Ide z teba teplo. 
A máš také zvláštne o i. Ako keby si všetko 
poznal, všetkým prenikol. A ja mám to ko hrie-

chov.  – Ale, cho ! - Usmial sa anjel. - Poznám 
všetky tvoje hriechy. - Nie…. To sná  nie! - - Iste,
aj mali ké aj tie vä šie. -  Aj to, že ke  potrebu-
jem, bez váhania klamem a vôbec mi to nerobí 
problém? Anjel pokr il plecami. - Som aj hrozne 
ješitná. Viem o tom a predsa som taká.-  Keby 
nebolo vä ších hriechov, – usmial sa anjel. - 
Pred mesiacom som sa prvýkrát vyspala s ... Aj 
to viem,- sko il jej do re i anjel. - Aj to, že si bola 
z toho sklamaná. - Ke  to všetko vieš, pre o mi 
neporadíš dopredu? - To nemôžem. A aj tak by 
si ma neposlúchla.- Tak krásne sa usmievaš a ja 
cítim pri tebe pokoj. Máš ma rád, alebo to robíš 
iba z povinnosti? - Mám a rád. Ale to by som 
nemal. A tak to nikomu nehovor. - Chví u bolo 
ticho. - Ke  ma máš rád, nemohol by si pre m a 
nie o urobi ? - A o by si potrebovala?  -Chcela 
by som by  naozaj š astná. Budem sa modli , 
ko ko mi prikážeš .- Anjel sa zamyslel. - Všetci si 
chcú nie o vymodli . Ako v obchode. - Ale…, ale 
ja netúžim po tom, o oni. Chcem by  naozaj iba 
š astná. - V narastajúcom svelte, o pricházalo 
ako ráno po noci, sa za ala anjelova tvár rých-
lo rozplýva . Akoby z dia ky k nej prichádzala 
jeho odpove . - Š astní môžu by  neš astní 
a neš astni nevedia, že môžu by  š astnííí. - 
 Ke  sa prebudila, stála nad jej nemocni nou 
poste ou sestri ka a podávala jej teplomer. - Máte 
po tom. Bu te rada. Odmerajte si teplotu a ni  
nepi . Bude vás trochu bolie  v krku, ale to prej-
de. - Ko ko je prosím hodín? - Zašepkala opatr-
ne.  - Dvanás . Obedova  nebudete. - Takmer 
štyri hodiny prešli. Ni  si nepamätá. Z ved aj-
šej postele brali na sálu pacientku s nádorom 
v dutine brušnej. Och, Bože, vy sa už máte 
dobre.-  Sestri ka priniesla misku s dvoma 
modrými tabletkami. -Opatrne ich prehltnite. - 
Asi za hodinu príde za vami lekár. S privretými 
o ami si spomenula na sen. -Anjel, kde si? Teraz 
a budem potrebova . -  

 Lekár, asi štyridsa ro ný uhladený muž, si 
pritiahol stoli ku. V ruke držal malý hárok, do 
ktorého sa ani nepozrel .- Ako sa cítite ?- Dívala 
sa do hladko vyholenej tváre a snažila sa z jeho 
tekavých o í nie o vy íta . - Ujde to. - Zasipela. 
Odkaš úc oznámil pár vetami. - Odstránili sme 
vám prištítne telisko. Z prvého rozboru sa nepot-
vrdil zhubný nález. Materiál bude poslaný na pod-



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

Patrik Paška a Beáta Chrope ová Rastislav Bernát a Jana MatúškováSOBÁŠE V JANUÁRI

Pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosť a pohodu, 
šťastný život bez starostí a vždy dobrú náladu. 

Všetko najlepšie k narodeninám nášmu drahému manželovi, otcovi a dedkovi 
Milanovi KAJŇÁKOVI 

zo srdca prajú manželka a dcéry s rodinami
Tým najkrajším pozdravom, čo na srdci máme, 

tou najmilšou spomienkou svoje prianie začíname 
a k 87. narodeninám prajeme to, čo je najdrahšie

 - zdravie, šťastie, lásku našej drahej mamičke, babičke a prababičke
Emílii BENECHOVEJ.

Zo srdca želajú dcéry Evka, Milena, všetky vnúčatká a pravnúčatká. 
Za všetkých vrúcny bozk posiela pravnúčik Tomáško.

SRDEČNÉ BL AHOŽEL ANIA

robnejšie laboratórne vyšetrenie. Zatia  môžete 
by  spokojná. Ste mladu ká, ur ite to dobre 
dopadne. Bola by vás predsa škoda. Nerobte si 
hlavu a príliš nad vecou nerozmýš ajte. Takýchto 
prípadov sme tu už mali. Ko ko vlastne máte 
rokov? - Dvadsa jeden som mala koncom no-
vembra. -  To máte pred sebou toho ešte ve a. - 
Jemne sa jej dotkol previazaného krku .- Nebolí 
to príliš?-  -Trochu trhá. - Narkóza sa rozíde 
a chví u to bude cíti . Podal jej ruku. - No tak 
ni ,  bude to dobré, ako vám mám vlastne ho-
vori ?- Romy. Som Romy.- Pozrel na tabu ku na 
posteli. - Ve  priezvisko je tuná. Ale to krstné... 
zvláštne. Také som ešte nepo ul. Tak zajtra sa 
na vás prídem pozrie .- Ešte v poslednej chvíli 
na neho slabo zakri ala: - A z oho to mám, pán 
doktor?- Lekár sa usmial. 

-To by tu chceli vedie  všetci. -
 O štvrtej volala mama. - Milá ik, celý de  
som na ni  poriadne nemohla myslie . Hlavu 
mám ako vo zveráku. Hovorila som už aj 
s lekárom. Trochu mi od ahlo. Ako sa cítiš? -
 - Dobre, celkom dobre. - Neboj, mami, ja 
mám svojho anjela. Diev a moje, pôjdem sa za 
teba pomodli . Na konci mobilu sa ozvalo tiché 
posmrkávanie. Nerev, mami, lebo sa rozpla em 
aj ja. Povedz mi radšej, o robí Mišena. - Kdesi 
našla recept a strojí sa, že ke  prídeš domov, 
urobí ti kolá . - Tak to má ešte as. Ke  sa obja-
ví, pozdravujem ju. - A ko ko tak tam asi budeš, 
nehovorili? - Vraj tak týžde , sami ešte nevedia.
 - Mami, sestri ka mi ide mera  tlak, zavolám 
možno ve er.  – Myslím na teba zlato.-                     
(Pokra ovanie)                             Milan Hurtík



KRSTY V JANUÁRI
 
ÚMRTIA V JANUÁRI

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

S P O M Í N A M E

Tak krátko išiel si s nami…

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

...v srdciach našich žiješ ...

Odišli, ale v spomienkach budú stále s nami a navždy ostanú v srdciach tých, ktorí ich milovali.

as plynie ako tichej rieky prúd, kto a mal rád, nevie zabudnú



PO FAŠIANGOCH MDŽ I VÝRO NÁ SCHÔDZA

Márne a naše o i všade h adajú, márne nám po tvári slzy stekajú. 
Ako Ti z o í žiarila láska a dobrota, tak nám chýbaš každý de  života.

V REKONDÍCII SPOJILI PRÍJEMNÉ S UŽITO NÝM



Viano né koledovanie 

Už je toho fašáne ku na mále...
 foto: Vladislav Mádr

ROVENEC PÄ RO NÝ

AKAJÚ ICH ZÁPASY O POSTUP

MVK Frigolog 
Nové Mesto nad Váhom

Martiny 
Borsovej Petra Rieckeho

KEDY NA FUTBAL



Flower Kids 

J. Ochránková, 
A. Šimová, E. Majerníková N. Kaluža

B. Dobiášová, I. Novacká, L. Klieštencová 
 J. Krš ák

E. Siman íková

BASKETBALISTKY V POL ASE VO VEDENÍ

PODIE ALI SA NA ÚSPECHU MAJSTROVSTIEV EURÓPY



 Mgr. 
S. Vallášovej

Tomáš Grajciarik 

Ml. žiaci:

Ml. žia ky:

St. žia ky:

Dorastenky:

Dorastenci:

 Ženy:

ATLÉTI PRED MAJSTROVSTVAMI SR V HALE

V SLOVENSKOM POHÁRI NA ALEJ ÚSPEŠNE
Krasokor uliarsky klub Fedory Kalen íkovej 

Nádeje 9 E. Majerníková
V Nádejách 10

J. Ochránková. A. Šimová
v Mladších žia kach

L. Pla ková
V juniorskej kategórii J. Krš ák 

 Žilinskej piruetke 

N 7 S. P. Zervanová

N 8
 E. Majerníková

K. Valovi ová
J. Och-

ránkovej

Helmuth Seibt Memorial 
2016





Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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