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90.-PENOVÝ MATRAC
GOLD F35
 349,-

Zľava
74 %

OTVÁRAME
ŠTVRTOK 23. JÚNA 08:00

V NOVOM MESTE 
NAD VÁHOM



MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
DE  MESTA
10. JÚNA 2016

NÁMESTIE SLOBODY

HLAVNÝ PROGRAM NA TRIBÚNE NA NÁMESTÍ SLOBODY

V prípade nepriaznivého po asia sa program uskuto ní v MsKS



NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
28. júna 9. zasadanie mest-

ského zastupite stva (MsZ)  9. júna
9. schôdzka mestskej  rady (MsR)

Návrh Zmien a doplnkov . 9 ÚPN

Zmien a doplnkov . 9 ÚPN 
a  Dodatku . 7 k VZN mesta  .1/1998  O regu-
latívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto 
nad Váhom

VZN mesta .1/2016  Trhový poriadok 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytova-
nia služieb na trhom mieste – príležitostný trh 
De  mesta 10. júna VZN  
mesta .2/2016  Trhový poriadok o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na tr-
hovom mieste – príležitostný trh Novomestský 
jarmok 16. – 18. septembra

Do-
datku . 4 k VZN mesta  .1/2011  O poskytova-
ní sociálnych služieb, spôsobe ur enia a výšky 
úhrady za sociálne služby na území mesta

od 1. júla prepravnú 
službu na území mesta pre ob anov s trvalým 

pobytom v Novom Meste nad Váhom. Jej pos-
kytovanie  bude zabezpe ova  Zariadenie pre 
seniorov na Ul. F.  Krá a

Dodatku 
. 1 k Zria ovacej listine Zariadenie pre senio-

rov Ul. Fra a Krá a . 4

protestu prokurátora proti VZN mesta .5/2011 
O miestnych daniach.



DESIATY JÚN PRE NOVOMEŠ ANOV VÝNIMO NÝ

 turnaje: na  
„štvorke“ vo vybíjanej zmiešaných družstiev 
a na „trojke“ vo volejbale žia ok  Žiakov

ihrisku AFC  aká futbalový 
turnaj Memoriál R. Zongora

Uštrikovaná rozprávka
o 10,00 h 

od 8,00 do 10,00 h
Mestskému minimaratónu od 10,15 do 10,30 h 

CV

do 11,15 h oce ovanie najúspešnejších 
žiakov a študentov

Zábavné atrakcie

od 13,00 do 19,00 h. Zábavný program 
ZUŠ, CV , MŠ, ŠZŠ a DFS akanka

od 14,30 do 16,15 h

 Hlavný program na Námestí slo-
body od 17,00 h

o 18,00 h
 Lojzo o 20,00 h Polemic  

oh ostrojom

Oblastný výbor SZPB Mesta
SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad 

Váhom

Ministerstva  škol-
stva, vedy, výskumu a športu  SR a predsedu 
TSK J. Bašku



V LUKRATÍVNEJ ASTI MESTA PRIBUDNE 17 BYTOV

vedúci oddelenia výstavby, rozvoja mesta 
a dopravy MsÚ

 Betonárka Nadlice



Slovenský para-
lympijský výbor, Mesto Nové Mesto nad Váhom 
a sponzorujúce  rmy

premiérovo 
predstavíme maskota Slovenského paralympij-
ského družstva Rio 2016

PARÁDNA ZÁBAVA S PARÁDOU NA ZELENEJ VODE

NOVÉ TELEFÓNNE ÍSLA
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO 

OSOBNOS  JÚNA

 Stretnutie Nových 
Miest

RANDE 
NOVOMEŠ ANOV



DE  DETÍ SO ŠPORTOVANÍM I JOHNYM ME OCHOM

 vedúci oddelenia škol-
stva, mládeže a telesnej kultúry MsÚ v Novom 
Meste  nad Váhom

detské atletické preteky žiakov I. stup a 
základných škôl v netradi ných disciplínach.

o pol jedenástej až do 13,00 h
kultúrne vyžitie

ukážky z innosti OO PZ SR a OR 
HaZZ v Novom Meste nad Váhom

95 ROKOV VNÍMAME AKO STRETNUTIE S ASOM

Strednej odbornej 
školy obchodu a služieb

v mestskom kultúrnom stre-
disku



 „Preto by 
sme sa mali snaži  pomôc  našim seniorom toto 
obdobie zrelosti o najviac spríjemni , pocho-
pi  ich, da  im dostatok lásky a by  s nimi, ke  
nás budú potrebova , pretože aj my budeme raz 
starí a budeme potrebova  pomoc a lásku našich 
blízkych.“ 

„Poda  našim klientom pomocnú ruku, praco-
va  s nimi s dostato nou trpezlivos ou, vytvori  si 
k nim individuálny prístup, snaži  sa ich aktívne 
zapája  do inností v našom zariadení  je cesta, 
na ktorú sme sa vydali a po ktorej krá ame už de-
siaty rok.“

„Prví klienti pôvodne z  DD Beckov a Centra 
pre pracovnú rehabilitáciu našli na Bernoláko-
vej ul. .14/604 nový domov od 1. januára 2007. 
V minulosti CSS prešlo menšími zmenami v zria-

ovacej listine a od 1. januára 2013 poskytuje 
zariadenie tri druhy sociálnej služby pre ich 70 
prijímate ov.
 V asti špecializované zariadenie ide o celo-
ro nú pobytovú sociálnu službu pre jej 18 prijíma-
te ov. V asti domov sociálnych služieb poskytuje 
ambulantnú sociálnu službu pre 20 jej prijímate ov 
a celoro nú pobytovú sociálnu službu pre 26 prijí-
mate ov. V asti rehabilita né stredisko poskytuje 
ambulantnú sociálnu službu pre šiestich prijíma-
te ov.“

„Chápeme ju ako 
sú as  vnútorného života a je jednou z foriem 
trávenia vo ného asu našich obyvate ov. Naším 

cie om je zmysluplne, s oh adom na vek, pos-
tihnutie, potreby a záujmy obyvate ov nap a  
a organizova  ich vo ný as. Klienti zariadenia tak 
môžu absolvova  mnoho terapií ako biblioterapiu 
spojenú s bohoslužbou, cvi enia jemnej moto-
riky a relaxa né cvi enia, spomienkovú terapiu, 
kreslenie, ma ovanie, písanie, prácu s papierom, 
spolo enské hry, pracovnú terapiu, prácu s prí-
rodnými materiálmi, ako napr. vyšívanie na dosky 
pod a rôznych predlôh, muzikoterapiu spojenú 
s relaxa ným cvi ením na erstvom vzduchu a i. 
V zariadení sa nachádza spolo enská miestnos , 
vybavená LCD televízorom, CD prehráva om 
a malou knižnicou. Na 3. poschodí  je spolo en-
ská miestnos , ktorá v prípade potreby slúži ako 
kaplnka pre bohoslužby, pretože aj duchovné 
povzbudenie a starostlivos  sú dôležité v živote 
našich klientov.“

„Hudbou nám bude dopoludnie spríjem ova  
muzikant Ivan  Kabjev, s tane nou choreogra  ou 
vystúpi DFS akanka pri MsKS. Ve ká v aka, sa-
mozrejme, patrí všetkým zamestnancom za ich 
obetavú prácu, ktorá nie je povolaním, ale skôr 
poslaním, za ich lásku, ktorú prenášajú na našich 
klientov.“

CSS: DESA  ROKOV PRE SVOJICH KLIENTOV

riadite om Detského domova  
v Novom Meste nad Váhom 

NOVÝ RIADITE  DeD

OSOBNOS  JÚNA



PESTRÁ KYTICA MAMÁM K ICH SVIATKU

MEDZINÁRODNÝ ÚSPECH AKANKY

2.- 6. mája 

Rozkv tlé echy

Laureát III. stup a v kategórii Národný tanec 
a získali grant Nada ného fondu Medzinárodného 
fóra mládeže na Festival na lodi 2017

Žltý 
narcis - Liga proti rakovine



PRÍLEŽITOS  PRE MLADÝCH ESEJISTOV

 „zlato sa skúša v ohni, 
ale lovek v peci utrpenia“.  „ako Boh skúšal 
Abraháma a otcov, ale ich nespálil“  „Pán 
nás nedovolí skúša  nad naše sily, ale so skúš-
kou dá aj silu vytrva

„vzácnejšia ako pominute -
né zlato alebo striebro“

KÚZLO V PRIAMOM PRENOSE

OHE  Z NEBA



NAD VIRVAR ŽIVOTA JE STÁLOS  SPOMIENKY ...

Ivan Vychlopen
 Juraj Koutný

M. Resutík
D. Arbetová

L. Trautenberger

výtvarníci  J.  Dico-
vá, J. Oravec,  M. Struhárik, P. Dobiš, J. Mikuš-
ka,  herec A.  Hryc, dcéra a sestra I. Vychlopena  
S. Vychlopenová a M. Sýkorová (na foto dole) 
a D. Arbetov

Foto: M. Šupatíková



 jednodu-
chej spolo nosti na akcie

 jednoduchú spo-
lo nos  na akcie 

jednoduchej spolo nosti na 
akcie

jednoduchá spo-
lo nos  na akcie

Dokon enie v budúcom ísle

JEDNODUCHÁ SPOLO NOS  NA AKCIE

 

ponuka letných táborov

Vrátna - Chleb, Stará Bystrica, 
ZOO Lešná, Bojná, Rogo ovský ran , exkurzia 
v sklár ach Lednické Rovne a letisko Slávnica, 
Bibiana Bratislava, Kids House Bratislava...

LETO V CV



Klaun Pepe-
le a Kohútik a sliepo ka

Zajko Fajko a hadík Vadík 
a Kamaráti 
z lesa a ne-
poslušné va-
jí ko

O kozliat-
kach a Ako sa Gašpar 
takmer krá om stal

 
Milí itatelia, prí te privíta  leto na hrad Beckov! 

Teší sa na Vašu návštevu.

J Ú N O V É  P O D U J A T I A  A  P R O G R A M Y





BE KOVI CHLAPCI

VÝSTAVA

PIATE RO NÉ OBDOBIE v am  teátri Parku 
J. M. Hurbana

v MsKS

, 

(viac na 4. str. progr. prílohy).

AK JUDr. A. Ru kayovej z Ul. Inoveckej 
8 Bezplatnej právnej po-
radne

PRÁVNA PORAD A

STRETNUTIE
 S FOLKLÓROM 

KURZY V JÚNI

KLUBY V JÚNI

Osobností mesta
 (viac na 1. a 3  str. NS).

DE  MESTA
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STRETNUTIE S FOLKLÓROM



ZSE inz Novomestsky spravodajca 125x85 ri.indd   1 12.5.2016   14:55

Po - Pia 
 5:30 - 18:00 h        

Sobota 
5:30 - 13:00 h
t. .: 771 60 34



MESTO JE NAOZAJ NOVÉ...

www. katkatours.skwww. katkatours.sk

•



z diel A. er-

nochovej, M. Chajmovej, J. 
Buzzássyho, M. Baloghovej 

M. Pagá-
ovej - Pavlí kovej
G. Rumánka

 H. Zemanovou

10. mája

23. ro ník pre-
hliadky detského folklóru

Na otváracom predstavení býva okolo 
400  malých i vä ších divákov, okrem toho sa 
s Oklamaným vodníkom stretnú deti škôl z ne-

alekého okolia Kysá a,

- Skúsenosti z kysá skej Zlatej brány nás 
priviedli na myšlienku  pri príležitosti 10. výro ia  
vzniku DG, ktoré pripadá na  tento rok,  odohra  
v niektorý letný prázdninový ve er bábkové 
predstavenie na tribúne na námestí. Veríme,  že
sa táto novinka stretne s priaznivou odozvou
u Novomeš anov, dovolenkárov a alších náv-
števníkov Nového Mesta nad Váhom a možno 
sa z nej asom stane i tradícia.-

OKLAMANÝ VODNÍK OTVORÍ ZLATÚ BRÁNU

SLOVO SA  PRIRADILO K SLOVU...



Dominika Štub u 
- Zamostského

Po te chlapci, 
po te,/ volá Janko rú e,/ nau ím Vás strie a ,/ 
doneste si k ú e! Pozn. Nebezpe ná 
hra

„Mohlo by sa všetko splni  do poslednej 
hlásky,/  keby bolo na svete viac súcitu a lásky.“ 
Pozn. Na štedrý de

Z arovného sveta

 „do poslednej 
hlásky!“ 

ZO SPOMIENOK NA D. ŠTUB U - ZÁMOSTSKÉHO 



Filip Kubík, Oliver 
Purnoch, Tamara Psotová a Adriana Mišíková

DAJ SI AS

BORIS
 Drevené dubové dvere na ošarpanej márnici 
otvoril ve kým železným  k ú om. Hlasný  vrzgot 
starých pántov vpustil do m tveho pološera ahký 
závan zo sveta živých. Stál som na  prahu ne-
schopný prekro i  tú hranicu. Pomyselnú medznú 
iaru medzi teplými lú mi slnka za chrbtom, švi-

torením vtákov, vetrom povievajúcim listami na 
stromoch, najrozli nejšími zvukmi doliehajúcimi 
odkia si z ulice, všetkým tým samozrejmým be-
hom každodenného života a onou temnou ne-
hybnos ou kone nosti ležiacou pár metrov predo 
mnou. Jediným zaprášeným špinavým oknom 
prenikal chabý lú  svetla. V šere takmer prázd-
nej  miestnosti ležala na drevených podstavcoch 
otvorená ierna rakva s vekom opretým o múr. 
Koniec  nažltlého špicatého nosa nebožtíka z nej 
vyt al ponad okraj ako výstražne zdvihnutý  prst, 
ozna ujúci koniec, definitívne rušiaci spojenie so 
svetom živých. Bolo to prvýkrát, o som sa dotkol 
onoho zvláštneho  ticha. Zastaveného asu. Toho 

prázdna, v ktorom už neexistovalo absolútne 
ni . Žiaden pohyb, emócie, city, láska, nenávis , 
úsmev, pla , pohladenie, teplo ani zima. Žiadne 
slová, otázky ani odpovede. Priestor presýtený 
zvláštnym pachom smrti,  ktorý  som nevedel v tej  
chvíli nijako pomenova . 
          Boris bol syn miestneho hrobára. Ke  som 
ho prvýkrát uvidel, okamžite som postrehol  jeho  
inakos , jeho odlišnos  od ostatných. ierne, 
hlboko vpadnuté o i na vážnej, melancholicky 
posmutnelej  tvári svietili tak prenikavo, akoby ani 
neh adeli na svet okolo  seba, ale niekam aleko  
za . Kdesi, kam ostatní nevidia a ani  len netušia, 
že možno vôbec  vidie  aj nie o, o sa nedá ru-
kami ohmata . Lákala ma jeho m kvos . Všetko, 
o som  na om postupne odha oval a spoznával. 

Nikdy sa nahlas neprejavoval. Nerehotal sa 
živo íšne, nevykrikoval, ni ím nechválil, nena-
há al sa s ostatnými po školskom dvore, nebil sa 
a predovšetkým takmer nikomu nedal možnos   
preniknú  do jeho tichej uzavretosti. Sprvu som 
síce cítil istú opatrnos , ba odpor. Dal mi napríklad  
jablko a  ja som ho potajomky zahodil. Nechcel 



OPEN JAZZ FEST POZNÁ PRVÝCH Ú INKUJÚCICH

Valér 
Miko Trio

Sarah McKenzie

Juan García-Herreros
Snežná sova

KARIKATÚRA  
A JAZZ

Bohuš „Bobo“ 
Pernecký

som si od neho ni  zobra . Prvé, o som doma 
spravil, ke  som sa s ním celé dni prehá al po 
cintoríne, že som si poriadne umyl ruky a celý 
sa osprchoval. Mal som pocit, že sa na m a ten 
m tvolný pach nalepí, že mi zalezie pod kožu, 
donesiem ho domov do postele, že ho zo seba už 
nezmyjem. Predsa ma  však na om lákalo osi, 
o bolo ove a silnejšie ako tieto zábrany. On sa 

medzi m tvymi pohyboval od mali ka. Pomáhal 
otcovi pri obliekaní nebohých, kopaní hrobov, ich 
úprave, uložení  kvetov a všetkého, o bolo pred 
i po obradoch potrebné. Boris od chlapca žil v tom-
to svete prechodu medzi nebom a zemou a nau il 
sa nema  z ni oho strach. Nau il sa však aj nie o, 
o som dlho netušil. Ži  s ich dušami. Prvýkrát sa 

jeho zvláštne schopnosti prejavili, ke  raz sediaci 
na obrubníkoch starého židovského pomníka  mi 
ticho so smutnou tvárou oznámil:  - Z našej  triedy 
niekto  zomrie. - Neveril som mu vtedy. Znelo 
to až príliš neuverite ne. No Robert sa zabil na 
motorke a stalo sa to tri dni po tejto  predpovedi. 
Všetci sme boli na pohrebe a nikto ten blesk 
z jasného neba nedokázal pochopi . Postrehol 
som jeho h bavý neprítomný poh ad, ktorý sústre-
dene upieral na previazanú tvár m tveho spolužia-
ka. Ani jediným slovom som sa nikomu nezveril. 
Mohla to by  naozaj len náhoda, no vo vnútri som 
tušil, že Boris hovoril to, o naozaj videl. Raz sa 
stala zvláštna vec. Hrával som za školské muž-
stvo  futbal. Hne  na za iatku mestského  turna-
ja, o bola pre každú školu prestížna záležitos , 
som v zápase neš astne stúpil na loptu, spadol 
a s výkrikom bolesti ostal leža  na zemi. Nieko ko 
dní som prakticky ani nechodil. Z vnútornej strany 
pod kolenom sa mi vytvorila ve ká výdu , hr a 

o ve kosti chlapskej  päste,  ktorú ortopéd nazval 
Bakerovou  cystou a objednal  ma na operáciu. 
Odstavený na týždne  a pravdepodobne i celé 
mesiace som ležal na posteli, nohu  podloženú 
h bou vankúšov. Boris  mi priniesol Životopis sv. 
Augustína, do ktorého sa mi  ani trochu nechcelo, 
nieto aby som si od neho s uboval nejakú  pomoc. 
Bol som znechutený boles ami, bezmocnos ou, 
výh adom  nepríjemných vecí, ktoré ma akali,  
a tak som do Borisa a jeho uzavretého  tajomného 
sveta  ironicky zarypoval, aby som si aspo  trochu 
na niekom vylial zlos  a u avil si na duši. So zadu-
manou tvárou, na ktorej sa nikdy neprejavovali 
emócie  ani pohnutia mysle, stru ne poznamenal:  
- Možno je to  trest.-  To nemal!  Schmatol som sv. 
Augustína a šmaril ho do kúta. -Ty  vieš  všetko,  
ty,  ty...  funebrák!!!  Napajedený by som ho bol 
najradšej hne  vykopol. Boris chví ku na m a 
h adel a nehovoril  ni . Pritiahol  si stolicu k posteli 
a potichu  povedal: - Zavri  o i.-  Priložil ruky na 
spuchnuté  koleno a  pomali ky ich opä  odtiahol 
do vzdialenosti  nieko kých  centimetrov. Neviem, 
ko ko to  jeho šamanské arovanie trvalo, pretože 
po tom výbuchu hnevu som zaspal, o samo 
o sebe mi neskôr nešlo ani  trochu do  hlavy. Na 
žiadnej  operácii som nebol. Boris chodil  za mnou 
každý druhý de  a jeho ruky ma zakaždým pálili 
ako  ohe . Ortopéd,  ktorý  mi po ase  kontroloval  
poranenú nohu, pokr il  plecami. - o  si si na to  
dával  lopúchy alebo panenský mo ? -  - Aj  jedno,  
aj druhé, - odvetil som. Borisa sem tam vídam 
v TV.  Niekedy si  hovorím: zavolám mu. Ale nikdy 
som to nespravil. Zostal pre m a tým chlapcom,  
o videl kamsi alej ako všetci ostatní.                                                      

Milan Hurtík



KRSTY 
V APRÍLI

 

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

Mikuláš Ganyicz a Jarmila Radošová
Dalibor Herák a Mariana Škarková

Branislav Novotka a Janka Komorechová
Miroslav Hrnek a Ing. Marcela Mináriková

Rudolf Bielik a Ingrid Lajzová
Šimon Stan ek a  Lenka Omastová  

Patrik Stano a Lucia Miškárová    
Peter Ušiak a Jana Luš íková

SOBÁŠE V APRÍLI

SMÚTO NÉ PO AKOVANIE

ÚMRTIA V APRÍLI

S P O M Í N A M E
Odišla si tíško z nášho života, 

ale spomienky a ve ná láska v nás ostávajú, 
pretože tá, o žije v našich srdciach, nikdy neumiera.



Odišiel si cestou, kde každý ide sám, len brána spomienok ostala dokorán.

V našich srdciach stále žiješ...

Je to už 10. rok, o nie  si s nami, zabudnú  nemôžu rodina, známi... 
Na  hrobe kytica, kahanec svieti, spomienka manželky a tvojich detí.



REPREZENTOVALA NÁS NA MAJSTROVSTVÁCH SVETA

školské majstrovstvá sveta (ŠMS) v cezpo nom be-
hu
prvá sprava študentka Gymnázia sv. Jozefa 

v Novom Meste nad Váhom

JUNIORKA BELÁKOVÁ MAJSTERKOU SLOVENSKA

9. mája šampionát Slovenskej republiky 
v behu na 10 000 m na dráhe

ŽI  BUDE NIELEN V SPOMIENKACH
Lukáš Šev í

4. - 6. júna



BASKETBALISTKY V SÚ AŽI PRVÉ

VŠETKY STANOVENÉ CIELE SME SPLNILI

Ú astníci M SR kadetiek

v Tenisovej 
hale na Zelenej vode



S BILANCIOU VLA AJŠKA I PLÁNY NA TENTO ROK

LRU 1. mája

M. Macha  

D. Gašpar

D. Košecký

Pretekov dospelých 7. mája

J. Holi
J. Dubina M. Bielik

O de  neskôr preteky detí

od 6 do 10 rokov: M. Cagala
M. Majorovi

F. Kotásek D. Estergájoš

V kat. od 10 do 14 rokov D. Muth
M. Dvoran D. Gašpar 

M. Bango

KEDY NA FUTBAL

Ú astníci M SR
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