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Športová hala na Javorinskej ulici
3. marca 2015 o 17.00 hod.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

VSTUP ZADARMO www.strana-smer.sk    www.facebook.com/smersd   www.smertv.sk

Milé dámy, aj tento rok sa tešia 
na spoločnú oslavu vášho sviatku

Robert Fico a jeho kolegovia.

MODERÁTORI:

KATKA BRYCHTOVÁ
MARTIN NIKODÝM

ÚČINKUJÚCI:

LA GIOIA
ČAROVNÉ OSTROHY

VAŠO PATEJDL 
SO SKUPINOU



NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY

10. februá-
ra

návrh 
VZN Mesta Nové Mesto nad Váhom . 1/2015 
o poskytovaní jednorazového finan ného prís-
pevku pri narodení die a a obyvate om Mesta 
Nové Mesto nad Váhom. 

(viac  na  www.
nove-mesto.sk)

Zoznam 
subjektov pre výkon preventívnych protipožiarnych 
kontrol na rok 2015

požiarovosti na území mesta Nové Mesto 
nad Váhom v roku 2014

vyhodnotenie 
innosti MsP za rok 2014 podrobnejšie v budúcom 

ísle vyhodnotenie innosti komisií MsZ 
a výborov mestských astí za rok 2014

návrh 
Štatútu Festivalu Ani ky Jurkovi ovej

vo ba hlavného kontrolóra mesta

Ing. M. Ba u



Ochrana a zve a ovanie životného prostredia 
v meste

DERATIZÁCIA V MESTE

DALI HLAS DLHORO NÝM SKÚSENOSTIAM



POD CELOSLOVENSKÝM PRIEMEROM

Súhlasíte s tým, 
aby sa manželstvom nemohlo nazýva  žiadne 
iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným 
mužom a jednou ženou?

Súhlasíte 
s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnaké-
ho pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adop-
cia) detí a ich následná výchova? 

Súhlasíte s tým, aby 
školy nemohli vyžadova  ú as  detí na vyu ovaní 
v oblasti sexuálneho správania i eutanázie, ak 
ich rodi ia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom 
vyu ovania?

AKO POUKÁZA  DVE PERCENTÁ Z DANE

http://rozhodni.sk/zoznam-prijimatelov/

31. marec

30. apríl

PRECHOD NA LETNÝ AS



V MESTE PRIBUDNE DO SEDEMDESIAT BYTOV
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ŽIVOTNÝ PRÍBEH HODNÝ SCENÁRA



 medzi 
10 najlepšími gymnáziami v SR na peknom 
piatom mieste figuruje najstaršia stredná škola 
v meste - 

ÚSPECHY ŠKOLSTVA V PÔSOBNOSTI TSK

PRIJÍMATELIA DVOCH PERCENT Z DANE



OSOBNOSTI MARCA



KNIŽNICA MÁ DEVÄ DESIAT ROKOV

„Rada obce Nového Mesta n/V dáva  na  
všeobecnú známos , že d om 31. januára 1925 
o 2. hod. popoludní otvorí verejnú obecnú knižni-
cu, v ktorej sú cenné knihy slovenské i eské. 
Poži iava  sa bude každému, u koho bude  záru-
ka, že kniha nepoškodená bude vrátená. Za 
poži iavanie bude sa plati  nepatrný poplatok 
manipula ný 10 hal. za  menšiu knihu a 20 hal. 
za vä šiu knihu na 14 dní...
 ... Knižnica je umiestnená na obecnom dome 
a bude otvorená každú sobotu od 2. – 4. hod. 
odpoludnia...“

Jozef Kraus Pavel Novák 
Dr. Gejza 

Zubek Ján 
Martiš Pavel Sedlá ek

Jána Kössla

Pravidlá na poži iavanie 
kníh

pu-
tovala rozprávka svetom...

Lesný rozhlas hlási...

Rozprávky a ich tvorcovia
Jubilujúci 

regionálni spisovatelia a ich tvorba pre mládež

Márie Rázusovej – Martákovej, Ivana 
Machalu  Jána Hrušovského

od 23. do 
28. marca
Týžde  slovenských knižníc

MESIAC KNIHY V KNIŽNICI V ZNAMENÍ PODUJATÍ



H O D N O T A  Ž I V O T A

„Nenazdávajte sa, 
že som priniesol mier na zem; nepriniesol som 
mier, ale me .“

„Ke  prenasledovali m a, 
budú prenasledova  aj vás; ke  striehli na moje 
slovo, striehnu  budú aj na vaše.“

Umu enie Krista



(Dokon enie z minulého ísla.)
Da ovú licenciu platia všetky obchodné 

spolo nosti, vrátane tých v strate. Výnimku 
majú o. i. novovzniknuté spolo nosti, ktoré 
prvý rok svojej existencie licenciu neplatia

DA OVÉ LICENCIE (II)

Miroslavovi Baníkovi

* V a ná mama





 „Základom š astia a podmienkou
úspechu je naše zdravie“ 

Poliklinika MarMedico, Pieš anská 1184/24, 
915 01  Nové Mesto nad Váhom 
tel.: 032/7704 111, fax: 032/7704 122, www.marmedico.sk 



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!!!

www. katkatours.skwww. katkatours.sk
 Úprimne akujem všetkým doktorom a ses-
tri kám Psychiatrického oddelenia Nemocnice 
v Tren íne, ktorí sa  o m a príkladne starali po-
as hospitalizácie. Srde ná v aka patrí primárovi 

MUDr. Mo ovskému, MUDr. Koš anovi a sestri -
kám.             

 Touto cestou sa chcem  po akova  kolektí-
vu pracovníkov JIS-ky a interného oddelenia A 

v NsP v Novom Meste  nad Váhom pod  vedením 
primára MUDr. M. Dostála za  ich profesionálny 
a udský prístup, ktorého sa  mi dostalo po as 
mojej hospitalizácie.                                 

 akujem srde ne všetkým priate om a zná-
mym za blahoželania k môjmu životnému jubileu.                      



Divadla 
Hlavina

STANISLAV ŠTEPKA: OCHUTNÁVKA

VÝSTAVA 
KLUBU VÝTVARNÍKOV V SKALICI

Teátro Neline 
O lúke, motý ovi a kvetinovej víle

DIVADLO HLAVINA Z RADOŠINY

 
F. Danzi, L. v. Beethoven, A. Dvo ák, G. Faure, 
G. Enescu, L. Delibes, J. Massenet, P. Zagar 
a N. Serban. 

VE ERNÝ KONCERT

O  L Ú K E ,  M O T Ý OV I 
A  K V E T I N OV E J  V Í L E

Odchod do Bratislavy je spred MsKS 
o 14,00 h

p. Fandrovej na . 7712770

ZÁJAZDY DO OPERY

Jánom Dedíkom
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 Bezplatnej 
právnej poradne

PRÁVNA PORAD A

Martin M A-
HON ÁK,  Gregor HOLOŠKA,  Csongor KA-
SSAI a Jasmine REZA 

 KLUB VÝTVARNÍKOV V SKALICI U NÁS

Ide o 19. lenskú 
výstavu,  na  ktorej sa bude prezentova  20 au-
torov s vyše 90 dielami

KURZY V MARCIKLUBY V MARCI

PRIPRAVUJEME NA APRÍL



 *Pri  životnom jubileu sa  zvykne  bilanco-
va . Ako je to v tvojom prípade?

 *Ktorí udia a udalosti najvýraznejšie ov-
plyvnili tvoj predovšetkým profesionálny život?

 *Hoci nebilancuješ, 80 rokov je vhodná 
príležitos  obzrie  sa za doterajším životom.

MILAN STRUHÁRIK OSLÁVI V MARCI JUBILEUM

ŽIVOT PLNÝ NE/NÁHOD



 * Na om teraz vo svojom podkrovnom 
ateliéri pracuješ?

 * Aké sú tvoje plány do najbližšej budúc-
nosti?

K SVETOVÉMU D U SPOTREBITE SKÝCH PRÁV

Sväté písmo d om i nocou vo farnosti



Rytieri slobo-
dy 

Slovenská odysea Drahoslava Machalu

pozn. red.: prof. Václav. Koman

R Y T I E R  S L O B O D Y  J O Z E F  K O M A N



(Dokon enie v budúcom ísle

 Novomestský vyšetrovate  Odboru kriminál-
nej polície obvinil zo zlo inu lúpeže 34 - ro ného 

ubomíra z nášho mesta. Obvinený 5. februára 
o 17.30 h na Ul. D. Štub u sledoval 71 - ro nú 
dôchodky u. Priblížil sa k nej a ke  sa staršia 
žena obrátila jeho smerom, chytil jej kabelku 
v snahe zmocni  sa jej. Žena ju nechcela pusti
z rúk, na o do nej str il. Ke  spadla na zem, ka-
belku jej z rúk vytrhol. Samotná kabelka nemala 
ve kú hodnotu, ale žena v nej  mala k ú e od bez-
pe nostných dverí a rôzne drobnosti. ubomír 
jej okrem riadneho šoku spôsobil celkovú škodu 
105 €. Obdobného skutku sa dopustil o dva  dni 

neskôr (9. februára o 22.00 h). Sledoval 57-ro nú 
invalidnú dôchodky u, ktorá šla po Dukelskej 
ul.. Pri prechádzaní medzi obytnými domami  ju 
zozadu udrel do chrbta. Žena spadla na zem 
medzi zaparkované autá. Vtedy jej ubomír 
vytrhol z ruky kabelku. Žena na ho ešte kri ala. 

ubomír sa vy akal, preh adal kabelku. Z dvoch 
pe aženiek zobral peniaze a utekal pre . Na krik 
ženy zareagoval okoloidúci, ktorý za ním utekal, 
avšak ubomír sa mu  stratil v uli kách. 
 Napadnutá žena utrpela hematóm na pred-
laktí avej ruky, ale odmietla lekárske ošetrenie. 
Úto ník jej týmto skutkom, za ktorý mu hrozí 
trest od atia slobody v trvaní od siedmich do 
dvanástich rokov, spôsobil škodu vo výške 30 €.
                -ea-

ŽENY OLÚPIL O KABELKY



S R D E N É  B L A H O Ž E L A N I A
Srde né blahoželanie
Emílii BENECHOVEJ   

 Dnešný de  je v roku jediný, ke  sláviš 86. narodeniny. 
Tak Ti prajeme všetko NAJ, vždy sa pekne usmievaj, ešte  š astie, zdraví ka a pusinku 
na  lí ka od dcér a vnú at. Za všetkých osem pravnú atiek vrúcne bozkáva Tomáško.

Nejeden v de  narodenín do rúk Tvojich vloží dary, položí Ti kvety na stôl so želaním, 
aby rástol rokov rad Ti ako stuha a žiarila š astia dúha.

 Aj my s ve kým potešením želáme Ti v jubilejný de  30. marca, aby v š astí, 
dobrom zdraví, bez starosti, bez obavy, alšie roky prežila si, plné radosti a lásky.

 Všetko najlepšie k vzácnemu jubileu našej  drahej
Márii HEJBALOVEJ  

praje syn Jaroslav s rodinou

Tým najkrajším pozdravom, o na srdci máme, tou najmilšou spomienkou svoje prianie 
za íname a k narodeninám prajeme to, o je najdrahšie – zdravie,  

to, o lovek h adá - š astie a to, o lovek pri troche porozumenia nájde - lásku. 
Všetko najlepšie k životnému jubileu

 našej drahej mami ke a babi ke
Marte TINKOVEJ   

želajú dcéry Ingrid, Tatiana a vnu ka Miška

Ú M R T I A  V  J A N U Á R I

- 2/2015
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KRSTY V JANUÁRI SOBÁŠ 
V JANUÁRI

Michal Pútik a Lucia Berkyová



Pozeráme  hore  ku hviezdam, vieme, že naši  drahí rodi ia sú niekde tam. 
Pri tom poh ade  si slzy utierame a na  drahých rodi ov s láskou spomíname.

 

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.

S P O M Í N A M E

Ve a som trpel, ale  bez odvrávania. Odchádzam, nepla te, len si niekedy spome te.

SMÚTO NÉ PO AKOVANIE



.... v srdciach našich žiješ ...

Mal rád život a udí okolo seba.

as plynie ako voda, zastavi  sa nedá! 

Hoci si odišiel, niet a medzi nami, v našich srdciach stále žiješ  s nami. 
Len svie ku horiacu a kyticu na hrob Ti môžeme da , 

chví u postá  a s láskou na Teba spomína .

Odišiel náhle, ne akane, nie je  medzi nami, ale  v našej mysli je  stále s nami.

V našich spomienkach sú stále s nami… 



POSTUP NA ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ SR

CHCÚ NADVIAZA  NA UPLYNULÉ ÚSPECHY

R. Fra o

S. echvalová

R. Kopunec

D. Ondriška

F. Ba a V. Mladý

Stela echvalová so švédskou súperkouStela echvalová so švédskou súperkou



A. Morávek

J. ajka

M. Plesník

P. Skovajsa 

J. Rajoš

M. Kubá a

I. Barteka

N. Zemánek
M. Hulc

D. Tulis O. Machala

KEDY NA FUTBAL



VYDARENÁ PRÍPRAVA BASKETBALISTIEK

MAJSTROVSTVÁ ZÁPADOSLOVÁKOV V ATLETIKE

 L. Kova ovicová

M. Šimlovicová

A. Macejková
M. Kubík 

L. Beláková

S. Barteková

Kusendová

V. Ka ányová
S. Masaryková

S. Suchá ová

Berecová 
Bednár

T. Hiadlovský 



Mestský volejbalový klub 
(MVK) 

 Borsovej 

Žákovej  Rieckeho

NA ŠPORTOVEJ MAPE NOVÝ VOLEJBALOVÝ KLUB

XII. 
zimný európsky 
olympijský fes-
tival mládeže

Alexandra Hagarová

Jakub Krš ák 

PREKOR U OVAL SA NA OLYMPIJSKÝ FESTIVAL

TIPY NA ŠPORTOVANIE



NEMČINA 
PRE OPATROVATEĽKY
Začiatok: 11. marca 18:30
Miesto: Jazyková škola SKYPERS
  J.Hašku 18 (nad klubom 
  Blue Note - 1. posch.)    
  Nové Mesto nad Váhom
Cena:  199,- €

Až 48 hodín za 12 týždňov! Intenzívny 

kurz, vhodný aj pre začiatočníkov!
                                              

mesto@skypers.sk
0915 701 733



Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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