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Hodnotiacu správu k plne-
niu Programového rozpo tu Mesta Nové Mesto 
nad Váhom k 31. decembra 2013

plnenie príjmov a výdavkov mesta 
a mestských organizácií – pozri NS 7 – 8/2014

Ná-
vrhu úpravy Programového rozpo tu Mesta 
Nové Mesto nad Váhom na rok 2014 - 1. zme-
na

návrh Dodatku .2 
k VZN mesta Nové Mesto n. V. .2/2010 O verej-
ných kultúrnych podujatiach a vo ných pouli ných 
aktivitách

návrh zria ovacej listiny Zariadenia pre senio-

rov v Novom Meste n. V.

návrh Dodatku 
. 2 k VZN mesta .1/2011 O poskytovaní so-

ciálnych služieb, spôsobe ur enia a výšky úhrady 
za sociálne služby na území mesta

Ur enie po tu poslancov

viac 
na str. 2

pro-
test prokurátora proti VZN mesta .1/2014 O niek-
torých podmienkach držania psov na území mesta.

správu z následnej finan nej kontroly 
v Meste Nové Mesto n. V. plán in-
nosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY



výstavy 
autorov Milana Stana 
a Mira uržu

plodov práce 
našich záhradkárov

predstavia drobnochovatelia

Festival dychových hudieb

 O štít Nového Mesta nad Váhom
sobot ajšia diskotéka 

PO ROKU SA OPÄ  ZJARMO NIEVA

  1. septembra pred 75 rokmi vypukla II. 
svetová vojna, v ktorej zahynulo do 60 miliónov 
udí. Dodnes predstavuje najvä ší a najroz-

siahlejší ozbrojený konflikt v dejinách udstva. 
Za šes  rokov jej trvania zahynuli desiatky 
miliónov civilistov, milióny príslušníkov ozbro-
jených síl, boli zni ené celé mestá a spôsobené 
nevy íslite né škody na  majetku i kultúrnom 
dedi stve udstva.
 V budúcom ísle si budete môc  pre íta  
príbeh letcov RAF, medzi nimi dvoch No-
vomeš anov – Jozefa Komana a Jána Bžocha, 
ktorí sa  odhodlali ako mladí muži odletie  na 
Západ a bojova  proti fašizmu.

PO TY POSLANCOV UR ENÉ

SMUTNÉ VÝRO IE



28. septembra 

Centrum sociálnych služieb 
Nové Mesto nad Váhom, Mesto Nové Mesto 
nad Váhom, ob ianske  združenie (OZ) Život 
s dúhou v srdci  a OZ Milan Štefánik

Gladiátor, A. urica, Z. Smatanová, 
FS Devín a Alfa box Taliansko

Martin Nikodým
vstup je už od 14,00 h

Oumar Chevara Camara 
z Belgicka 

OPÄ  ZAŽIARI DÚHA V SRDCI

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK SA ZA ÍNA



V POZORNOSTI LIPOVÁ ALEJA NA CINTORÍNE

  



fa Dekoratíva s.r.o. achtice

PREBIEHA REKONŠTRUKCIA STRECHY STÁNKU KULTÚRY

zber nebezpe ného odpa-
du

PLÁVANIE I PO LETE



Ing. Mgr. Blažej aputa

5. – 7. septembra

BY  TÝM, KTORÝ UDÍ SPÁJA

136. Poetický ve er pri svie kach

S UDMILOU PODJAVORINSKOU DO BRATISLAVY



 (snímka z kon-
certu Bodovanky)

(vpravo)

(v avo)

Z LETNÝCH AKTIVÍT KULTÚRY

Prázdnin 
s divadlom 

PaedDr. Mária 
Kubovicová a  Štefan Psotný

Dôležitý piknik

 Dôležitý piknik. Z ava: T. Pasminková (kamarát-
ka Hedviga), M. Ochodnícka (kamarátka Noemi), 
P. Beli ková (Nicol), A. Burian (babka Malvinka)

PRÁZDNINY S DIVADLOM



Zelený 
K a u f l a n d 
chodník

Martin Gärtner

 Bohumila Tauchmannová 

MESTO PRVÉ V PROJEKTE ZELENEJ PREDAJNE



OBZRETIE SA ZA VÝRO ÍM POVSTANIA

prišiel h ada  a spasi , 
o bolo zahynulo



V PONUKE ZAUJÍMAVÉ ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY

 spolo enský tanec, bábkoherecký krúžok, 
brušné tance, moderný tanec: hip-hop mladší, hip
-hop starší, výtvarný ZŠ, výtvarný MŠ, angli tina 
pre najmenších (4 – 8 - ro né deti), babinec - klub 
diev at, plavecký krúžok, judo, karate, pohybové 
hry pre MŠ,  basketbal, volejbal – chlapci, volejbal 
– diev atá,  futbal – chlapci,  futbal – diev atá, 
stolný tenis, internetový klub,  leteckí modelári, 
automodelári, rybársky a turistický krúžok, vzpie-
ra ský – zdravá chrbtica, gitarový krúžok, atletický 

krúžok, digitálna fotogra  a, videotvorba, thajský 
box, box,  orbal, svetobežník, tvorivé dielne, špor-
tové hry pre najmenších, detské automobilové 
orienta né sú aže - rodi ia jazdite opatrne (krúžok 
pre rodi ov  s de mi).    

NELICHOTIVÁ VIZITKA OB ANOV

JUDr. Anna Orsavová 
Ul. F. Krá a 9



DIVADIELKO GALÉRIA NA CESTÁCH

www. katkatours.skwww. katkatours.sk



C E L I A K I A



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!!!



(program NJ - na 2. str. obálky).

NOVOMESTSKÝ JARMOKVÝSTAVY

MILAN STANO: Z RODNÉHO KRAJA
MIRO URŽA: KRESLENÝ HUMOR

NOVÉ MESTO KEDYSI A DNES 
OBJEKTÍVOM RODÁKA

B. Ondrejková, A. Karnasová a A. Zimányi 
-  Profantová.

ZÁPIS DO  KURZOV V MsKS

DIVADIELKO GALÉRIA:
GAŠPARKOV DRAK VETROPLACH

KYSUCKÝ PRAME

Poetického 
súboru SDOS pri MsKS.

NOVOMESTSKÉ PRVOSIENKY

PRIPRAVUJEME: VŠETKO O ŽENÁCH

MsKS H ADÁ LEKTORKY 



 Poznali sa od stredoškolských lavíc, obaja 
chodili na „ŠUP-ku“, dokonca  istý čas  býva-
li spolu na internáte. Spájalo ich nielen  pria-
teľstvo, ale i výtvarné umenie.
 Dnešné ich  stretnutie je iné ako tie pred-
chádzajúce. Milan Stano a pred 8 rokmi zosnu-
lý Miro Ďurža sa „stretnú“ počas dvoch súčasne 
prebiehajúcich výstav  v MsKS.
 Z rodného kraja je názov výtvarnej  pre-
zentácie M. Stana (*20. 1. 1949). Kálnický ro-
dák sa na nej predstaví nielen  karikatúrami, 
charakteristickými pre  jarmočný čas, ale i olejmi 
a grafi kami.
 Po absolvovaní odboru grafi ka na SŠUP 
v Bratislave študoval maľbu u Ernesta Zmetáka. 
Na svojom konte  má 75 samostatných výstav 
v SR, ČR, Maďarsku, Poľsku, Rusku a účasť 
na vyše 130 kolektívnych výstavách doma  
i v zahraničí. Absolvoval množstvo študijných 
ciest po exotických krajinách. Od  r. 1966 sa 
venuje karikatúram a kreslenému humoru, 
grafi ckej tvorbe, ilustráciám a maľbe, kde sa  
zameriava na krajinomaľbu a mestské veduty. 
Za „svojimi“ krajinami prešiel takmer celé Slo-
vensko a svet. V r. 1990 začal vydávať časopis 
Kocúrkovo, ktorý i rediguje. Vo svojom vyda-
vateľstve Štúdio humoru a satiry atď. vydáva 
a ilustruje knihy. Ako výborný pozorovateľ chce 
zvečniť na plátno svoj očarený pohľad krajinou, 
jej architektúrou a obyvateľmi. Opakovane pu-
tuje k miestam, ktoré sú mu blízke históriou, 
ľudovým umením a folklórom. Fascinuje ho kra-

jina, mestá a mnohé lokality celého Slovenska 
- panorámy prírodných scenérií, mestské vedu-
ty, historické i sakrálne dominanty. Blízka mu je 
najmä príroda a okolie rodnej Kálnice blízko No-
vého Mesta nad Váhom. Do svojich diel zazna-
menáva v pamäti hlboko uložené miesta svojho 
detstva a mladosti. Výtvarní teoretici, spisova-
telia a umelcovi priatelia sa zhodujú v tom, že 
autor je obdarený „vrodenou húževnatosťou, 
pracovným zápalom a túžbou po poznaní“.
 Túžba  po poznaní bola vlastná i Novomeš-
ťanovi Mirovi Ďuržovi (8.6. 1944 - 13. 8. 2006).  
Zúročil ju ako maliar, grafi k, ilustrátor, heraldik 
i ako karikaturista. Práve  kreslenému humoru 
sa venuje výstava slávnostne otvorená v úvod-
ný deň 35. Novomestského jarmoku. 
 Prvú karikatúru rodák zo Zemianskeho 
Podhradia nakreslil v r. 1965, odvtedy ich vy-
tvoril desiatky. Bol jedným z tých, čo stáli pri 
zrode Novomestského ostňa, spočiatku bol 
jeho úspešným účastníkom, neskôr erudova-
ným porotcom. Prispieval do Roháča a iných 
humoristických časopisov. Za svoje karikatúry 
získal do 70 ocenení. Jeho meno je zapísa-
né aj v Britskom kráľovskom združení auto-
rov kresleného humoru. Natrvalo  zapísané je 
i v srdciach tých, ktorí M. Ďuržu poznali (viac 
o autorovi v NS č.6/20014).
 Vernisáž výstav sa uskutoční 19. sep-
tembra o 17,00 h, výstavné prezentácie M. Sta-
na a M. Ďuržu si návštevníci výstavnej  siene  
môžu pozrieť do 17. októbra.

 MsÚ v Novom Meste nad Váhom v spolu-
práci s AK JUDr. A. Ručkayovej sídliacej na Ul. 
Inoveckej 8  pokračuje v projekte Bezplatnej 
právnej poradne. Najbližší termín stretnutia s ad-
vokátom  je 25. septembra o 17,00 h v MsKS.
 V MsKS na 1. poschodí č. dv. 11 vám ad-
vokát poradí v oblasti trestného, pracovného 
a občianskeho práva. Poradenstvo nezahŕňa 
spisovanie podaní či zastupovanie klienta pred 
súdom. Keďže ide o bezplatné poradenstvo, 
jeho služby sú určené osamelým matkám s deť-
mi, nezamestnaným, sociálne znevýhodneným 
občanom a dôchodcom.

PRÁVNA PORADŇA KLUBY V SEPTEMBRI
Každý pondelok od 8,00 do 14,00 h
                  Únia nevidiacich a slabozrakých SR
Druhý utorok v mesiaci 
                 9. 9. od 12,30 - 16,30 h  
       Klub altern. medicíny - p. J. Dedík 
Streda      3. 9. o 17,00 h          - Výbor MO MS
          10. 9. o 14,00 h      - Klub chorých 
                              na sklerózu multiplex (OZ G35)
Štvrtok     od 18,00 h              - Klub fi latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h          - A klub 

VÝTVARNÉ STRETNUTIE PRIATEĽOV



 

 

 

 

K
IN

O
 P

O
V

A
Ž

A
N

 –
 S

E
P

T
E

M
B

E
R

 2
0
1
4



S novým školským rokom prichádza septembrová pozvánka do kina  Považan.

  POZVÁNKA DO KINA



PRETANCOVAL SA NA POST SÓLOVÉHO TANE NÍKA



JUBILEUM DOBROVO NÝCH HASI OV

PO AKOVANIE

(Pamiatke 
Editke Mitošinkovej)

Ak máš blízko
k loveku

Ak vieš pohladi
v pravý as

Ak vieš zotrie
vrásku

o kalendár asu
stihol

v starobe navia
Ak vieš úsmev

z ipiek
tkaných vekom
š astný vyvola
Si Dobrý anjel

Inak a nemožno nazva .



K ZMENÁM V NOVELE ZÁKONA O OCHRANE 
OSOBNÝCH ÚDAJOV (I.)



 Zo zásady nepozerám ani ne ítam ni , o je 
vymyslené len tak pre zábavu a zabudnutie. Také 
to uspanie mysle. Dnes také rozšírené  lmové 
a knižné thrillery, mystické príbehy, temná roman-
tika gotiky a už vôbec nie science  ction. Skrát-
ka ten klamný  odpo inok, ke  ste ochotní uveri  
všetkému, o vás na chví u odtrhne od tak asto 
šedivej reality každodenného života len preto, že 
si v pokoji môžete vyloži  nohy, popíja  pivo, nie o 
dobré prežúva . Aj ke  verím, že sa dá pri tom 
krásne zabudnú  na kde o nepríjemné. Že tre-
ba ráno vyliez  z postele, že decká v škole robia 
neplechu, že vás zase otravujú termínmi o zapla-
tení šekov... K tomu všetkému vašej polovi ke 
z nejakého dôvodu vysko í, alebo klesne hladina 
cukru, lítia, mangánu, draslíka a bohvie oho a jej 
chemickú anarchiu si odnesiete vy. Pretože ve  
kto druhý je v tej chvíli hne  tak po ruke? Skrát-
ka, z toho vyplýva, že pre zachovanie akej - takej 
duševnej rovnováhy je ob as hádam aj potrebné 
necha  sa ob as klama .  
 O nasledujúcom  príbehu si preto môžete my-
slie , o chcete. Podávam ho tak, ako som ho do-
stal. Alebo skôr, ako som ho pritom pútavom roz-
právaní pred sebou videl. Pretože o je dôležité?  
Predstava. Bez predstavivosti ste stratení. Niekto 
vám napríklad opisuje krásnu ženu. Je nadchnutý 
hebkými vlasmi, uhran ivými o ami..Ide centime-
ter po centimetri od vrchu až dole  A vy bu  vidíte  
pôvabný úsmev, zasnený poh ad, to vypasované 
tri ko, ladné štíhle nohy, alebo  len prikyvujete, no 
nevidíte  ani zamak z onej opisovanej krásy. Vaša 
chyba. Ste jeden z tých, o potrebuje televíziu.
Tam si netreba predstavova  ni . Ale k veci.  
 Toto je príbeh, ktorý mi pri šálke kávy s malým 
hnedým keksom nostalgicky vyrozprával Miro, je-
den - z rodinného kruhu - v exprese u Pavlecha.  
 Mal pä desiatštyri, zomrela mu žena. Bola 
o štyri roky mladšia. Žili všelijako, dá sa nostalgic-
ky poveda , že to lepšie mali už dávnejšie za se-

bou. Ale ve  kde je to po to kých rokoch ideálne?!  
Rád sa nenápadne o kom pozrel po mladých 
a v duchu si pri tom ospravedl ujúco prisvied al:
 - Pokia  ma to baví, aspo  viem, že nie som 
starý. -  
 Iste boli chvíle, ke  si nerozumeli a hádali sa. 
Vä šinou však pre hlúposti. A teraz je všetkému 
koniec. Nemali príliš ve a známych. Krema ný 
obrad prebehol rýchlo. Vlastne bol rád, že to netr-
valo dlho. Nemusel si donekone na podáva  ruky 
a akova  na všetky strany.  Pochádzal z malého 
mesta a pamätal si, že tam sa táto smutná zá-
ležitos  konala so všetkými zaužívanými konven-
ciami, ktoré on z duše nenávidel. Pri nekone ne 
dlhých útrpných  ceremóniách si hovoril sám pre 
seba.
 -  Nie je to dobre zariadené. lovek by sa mal 
jedného d a vznies  ako bublina, rozplynú  sa 
v ovzduší a bolo by po paráde. Bez ve kých cavi-
kov. isto a rýchlo.-
 Ve er doma však dlho nepohnute sedel a dí-
val sa na Magdinu fotogra  u. Jej tvár vyžarovala 
energiu, ktorá bola hnacím motorom ich domác-
nosti a vlastne celého, skoro tridsa ro ného spo-
lo ného života. Cítil to, o si podvedome tak asto 
uvedomoval aj pred tým. Roky sa vlastne pri nej 
iba viezol. Nemal rád starosti a o sa dalo, s ra-
dos ou prenechal na u. Ak by to bolo na om, 
dodnes by mali starý nábytok, pra ku, televízor. 
Akéko vek inovácie sa mu zdali zbyto né. Ona 
zato všetko zvládla sama. Na jese  zabezpe ila 
zemiaky, jablká na celú zimu, k Vianociam kapra, 
ozdobila strom ek, pokúpila dar eky. Len raz po-
stavil viano nú jedli ku sám a na Štefana bola 
na zemi. Aj na letnú dovolenku chodila vä šinou 
sama, pretože on si našiel sto dôvodov, pre o 
nemôže. Hovoril si, že nepotrebuje ni  iba pokoj.
  - Som lovek bez nárokov, sta í mi, ke  svieti 
slnko a  vonku štebocú vtáci. - 
  Pripadal si ako stoik, ktorý je nad vecou. 

NA KOHO TO ÍSLO PADNE



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

UVÍTANIA A KRSTY V JÚNI A JÚLI

 V noci zle spal. Ráno bolo pochmúrne, uprša-
né, a to na nálade nepridá. O desiatej v kre-
matóriu prevzal malú urnu s popolom. Viezol si 
Magdu na zadnom sedadle. Cítil prázdnotu a bez-
radnos . Bol zvyknutý na pokyny, príkazy, a tie 
mu teraz nikto nedá. Mokrá vozovka sa mu pred 
o ami zlievala do obrazu Magdinej tváre, ktorá sa 
k nemu s úškrnom prihovárala. 
 - Mrkni po nejakej, ve  ešte nie si taký starý-.  
Stiera e monotónne pobehovali po skle a stiera-
li drobný dáž , spod kolies vystrekovali kaluže 
vody. Na chví u spozornel. Na pravej strane vo-
zovky niekto stopoval. Zdvihnutá ruka nesmelým 
kývavým pohybom prosila. Stopárov zo zásady 
nebral, pre o v tej chvíli pribrzdil, sám nevedel. 
Do spusteného okna nazrela ženská tvár. 
 - Prosím vás, potrebovala by som sa dosta  
do....-
  Náhle pocítil pri srdci kus adu. Takto nejako 
za ína infarkt, bleslo mu hlavou a rýchlo pozrel 
na zadné sedadlo. Ak existuje nie o ako osud, 
tak teraz si s ním práve  hodil kocky. Podoba ne-

známej s jeho nebohou ženou bola neskuto ná. 
V tej chvíli si nebol istý, koho popol to na zadnom 
sedadle vlastne vezie. Stopárka si jeho váhanie 
vysvetlila po svojom a zvrtla sa  naspä . V okami-
hu otvoril dvere.
 Odvtedy ubehol nejaký as. Neznáma sa 
volá Alena, žije s ou už takmer rok a za al veri  
na osud. Ve  ako inak si to celé vysvetli !
 V ten nev údny daždivý de , ke  mu neve-
domky skoro zaprí inila  kolaps, nastala prapo-
divná zhoda okolností, ktorú si z asu na as 
vymýš a vrtkavý nevypo itate ný život. Možno aj 
nápo ne, len aby zamotal hlavu tým, na ktorých 
mu pri hre padne íslo. Magdina dvojní ka sa 
v to popoludnie, ke  on v krematóriu navždy 
vyprevadil svoju životnú družku, rozlú ila so 
svojou osemnás ro nou dcérou, ktorá vysko ila 
z okna internátu. Ke  si prisadla, na zadné se-
dadlo položila kapsu. Mala v nej urnu s popolom.
 Káva bola studená. Až teraz som  za al vní-
ma  živý ruch okolo. Mal som pocit, že skon il  lm 
a v sále práve zažali.   



Poslednýkrát mu kvitli ruže pod oknom...

Bol milovaným otcom, dedom a štítom rodiny. Zostáva  navždy v našich srdciach.

Osud už nevráti, o navždy vzal, vráti len spomienky, boles  a žia .

S M Ú T O N É  P O A K O V A N I A

Ú M R T I A  V  J Ú N I  A  J Ú L I
Radovan Ver imák a Linda Martinusová

Jakub Hurtík a Kristína Martinusová
Marek Suchár a Lenka Valachová 

Martin Krištof ák a Mgr. Sylvia Jamrichová 
ubomír Drahoš a Silvia Ješková

Richard Baník a Lucia Tomeková
Marek Jendrušák a Nikoleta Kucharíková

Hugo Gloss a Mara Borovská
Andrej Vnuk a Beáta Gažová
Karol Vnuk a Iva Gabrišová

Jaromír Herák a Lucia Gáblová
Jaroslav Janega a Katarína Gunglová

Marián Jelšina a Monika Brezinová
Igor Misal a Jarmila Lalinská

SOBÁŠE V JÚNI A JÚLI



Hoci ste odišli, niet Vás medzi nami, 
v našich srdciach žijete stále s nami.

Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, o je boles  a žia . 
 

Kto žil v srdciach tých, ktorých opustil, ten nezomrel…

Všetko zmizlo, len stopy Tvojej práce a lásky zostali.

as plynie, spomienky zostávajú.

S P O M Í N A M E



Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, o je to boles  a žia .

Hoci si odišiel, niet a medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.

Osud nám nevráti, o kedysi vzal.

Osud je ob as ve mi krutý, nevráti, o raz vzal... 
Zostanú iba spomienky a v srdci ve ký žia …

Len svie ku horiacu a  kyticu na hrob ti môžeme da , 
chví u postá  a s láskou na teba  spomína .

Žije v srdciach tých, ktorí ho milovali a s úctou na ho spomínajú. 

Odišiel si bez rozlú ky, o nikto ne akal 
a môžeme na Teba len s láskou spomína .
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 *Ví azné družstvo JUVAHO s kapitánom 
Šimonom Vallášom (druhý sprava)

LUBINSKÉ VOLEJBALOVÉ LETO

BASKETBALOVÁ POZVÁNKA NA TURNAJ

13. a 14. septembra v telocvi ni ZŠ na 
Hájovkách



T U R N A J  O L Y M P I J S K Ý C H  N Á D E J Í 

Turnaj olympijských nádejí Vyše-
hradskej štvorky vo vzpieraní

Výsledky chlapcov:

 Výsledky diev at:

Z ATLETICKÝCH SÚ AŽÍ



Moderná poliklinika 
  - vysoká úrove  zdravotnej starostlivosti
  - nadštandardné preventívne prehliadky
  - zmluvné vz ahy so všetkými pois ov ami

  Kardiologická ambulancia:           032/7704 116

  Gastroenterologická ambulancia:                          032/321 41 14

  Ortopedická ambulancia:           032/7704 137

  Interná ambulancia:            032/7704 127

  Endokrinologická ambulancia:                       032/7704 134

  Anesteziologická ambulancia:                                                         032/7704 111

  Psychiatrická ambulancia:          032/7704 125

  Reumatologická ambulancia:                                                         032/321 41 11

  Fyziatrická ambulancia:                                  032/321 41 11

  Pracovisko fyziatrie a lie ebnej rehabilitácie:         032/7704 135

  Všeobecný lekár pre dospelých:                       032/77 04 127, 128, 125, 136

  Angiologická ambulancia:           032/7704 114

  Recepcia:                   032/7704 111

  Obchod, marketing:           032/321 41 04

www.l ibr iszdravie.sk
ZDRAVIE V L IBRIS



Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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