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       Položenie venca kvetov k pamätnej tabuli A. Jurkovi ovej
                    na jej rodnom dome na Komenského ul.

výstavná sie  MsKS a foyer MsKS

  divadelná sála MsKS

 výstavná sie  MsKS



 nakladenie s majetkom mesta. 

O niektorých podmienkach 
držania psov na území mesta

Trhový poriadok o pod-
mienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhom mieste

Trhový poriadok o pod-
mienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhovom mieste 

správu 
hlavného kontrolóra mesta z následných finan-
ných kontrol 

vyhodnotenie innosti hlav-
ného kontrolóra mesta za 2. polrok 2013.

Ing. V. 
Vienerová, PhDr.K. Hejbalová a PhDr. A. Kore

(Z materiálov MsR spracovala: - red.-)

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY



NOVÝ CHODNÍK NA ŠPORTOVEJ ULICI

ZELENÁ OBNOVE AMFITEÁTRA V PARKU

V DE  V ÝRO IA NARODENIA „ANI K Y“

viac v prílohe FAJ).

v Parku Dominika Štub u – Zámostského.



SKATEPARK MÁ NOVÉHO PREVÁDZKOVATE A

utorok,
stredu a piatok od 15,00 do 16,00 h pre deti od 
6 do 12 rokov 

od 16,00 do 21,00 h
mládeži od 13 rokov a starším
Štvrtky 
skupiny 
V sobotu

od 14,00 do 17,00 h pre deti od 6 do 12 rokov, 
mládež od 13 a viac rokov

od 17,00 do 21,00 h

Milí Novomeš ania,
pri príležitosti blížiacej sa 
Ve kej  noci dovo te  mi 
zažela  Vám ve a zdra-
via, spokojnosti, Božieho 
požehnania,  pracovných 
a osobných  úspechov.

Ing. Jozef Trstenský, 
primátor mesta



PRI  TOPO OCH ŽIADNE „POZA BU KY“

Ing. Dušana 
M a c ú c h a , 

 Drahí spoluob ania,
 

želáme Vám príjemné pre-
žitie ve kono ných sviatkov, 
ve a  zdravia, š astia, lásky, vzá-
jomného porozumenia a po-

chopenia.

ž
ž

jo



De  
pre svoje  mesto

V ela v prírode

V ela v prírode

25. aprí-
la  o 10,00 h

10. ro ník plaveckých štafetových 
pretekov pre základné a stredné školy

D E  P R E  S V O J E  M E S T O

DERATIZÁCIA V MESTE



Foto: V. Mádr

PRVÝ CHARITATÍVNY

OSOBNOSTI APRÍLA

Milí itatelia,
 Príjmite  od  nás ve kono ný pozdrav 
so želaním všetkého dobrého. 
 Predovšetkým Vám prajeme pevné 
zdravie, spokojnos   doma  i v práci, ve a 
vzájomnej  tolerancie a pochopenia.
 Vydavate , redak ná rada 

a redakcia NS



SPADNUTÁ LIPA ZNI ILA VIACERO HROBOV

PRILOŽME RUKU K DIELU ZA ISTEJŠIE MESTO

zberné miesto: preluka 
medzi ulicami Slne ná a Vinohradnícka

berné miesto: Lesnícka ul., parkovisko 
medzi materskou školou a V. ZŠ

- zberné miesto: dolná as  Ul. Kuku ínovej; 
zberné miesto: Ul. Slovanská

Ul. banskej  v pondelok 
až piatok od 8,00 do 15,00 h, v sobotu  v ase od 
8,00 – 12,00 h, a to

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITE NÉHO ODPADU



OCENENÝ AJ PEDAGÓG Z NOVOMESTSKEJ ŠKOLY

24. marca v Galérii 
M. A. Bazovského 
v Tren íne 

Vynikajúci pedagóg 
Tren ianskeho  kraja 2014

 Ing. Jána Koštiala

,, o je lovek, že na ho 
pamätáš a syn loveka, že sa ho ujímaš?“ 

VE KONO NÉ POSOLSTVÁ CIRKVÍ

ZAUJÍMAVÝ PRE BOHA



„Lebo príde as, ke  ( udia) neznesú zdravé 
u enie, ale pretože chcú po úva  len to, o sa 
im pá i, budú si pod a svojich žiadostí zhá a  
u ite ov, odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa 
k bájkam.“ 

O P Ä  T O  I S T É ?

V E K O N O N Ý  P O Z D R A V

S Oknom

Zuzky 
Zgurišky.

S OKNOM (A BEZ OKNA) NA VANSOVEJ LOMNI KU



hymna D a 
narcisov

     (Zdroj: internet + r.)

V ULICIACH MESTA OPÄ  ROZKVITNÚ NARCISY

Poézia môjho srdca

Miroslava Válka

PhDr. K. Hejbalová

 PhDr.  
E. Grznárová

RODÍ SA KLUB PRIATE OV POÉZIE

Foto: Mgr J. ŠišovskýFoto: Mgr J. Šišovský



Svetový de  povedomia o autizme

LOVEK SA MÔŽE CÍTI  OSAMELÝ MEDZI U MI

Foto: Mgr J. Šišovský



LEKÁRKOU ROKA MUDr. VOŠTINÁROVÁ Z MESTA

 *Sta  sa  lekárkou roka na  základe  hod-
notenia pacientov nie je malá vec. o to pre Vás 
znamená?

* o spravíte pre to, aby ste si dôveru pacien-
tov na alej udržali?

*Prezra te, prosím, pre o Vaša vo ba padla 
práve na psychiatriu?

*Ko ko rokov lekárskej praxe máte za sebou?

*V sú asnosti je život hektický. udia sú pod 
neustálym tlakom, v strese, k omu prispieva 
i sú asná ne ahká ekonomická situácia, sociálne 
neistoty..., o sa odráža na vzostupe  psychických 
ochorení. V ostatnom období sledujete nárast 
ur itého druhu ochorenia, napr. depresie, nespa-
vosti a i .?

* By  dobrým psy-
chiatrom predpokladá by  dobrým znalcom love-
ka, jeho vnútra, vedie  odhadnú  jeho povahu. 
Ako zvy ajne postupujete pri prvej návšteve 
pacienta?

Vo svojej praxi využívate moderné medicín-
ske metódy. Aký je Váš vz ah k alternatívnym 
spôsobom lie by?

MUDr.A.Voštinárová MUDr.A.Voštinárová 
a Mgr. M. Šujan, a Mgr. M. Šujan, 

zakladate  portálu zakladate  portálu 
www.lekar.skwww.lekar.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
SRDE NÉ BLAHOŽELANIE K VZÁCNEMU JUBILEU

na snímke dole spolo ná fotografia jedného 
z posledných stretnutí

pokra ovanie na str 14) 

EXPEDI NÁ KAMERA V KINE POVAŽAN



EZOP

pre žiakov 
ZŠ

KVET TÁLIE

SENZUS

VÝSTAVA

DIVADELNÉ 
CENTRUM MARTIN

FESTIVAL A. JURKOVI OVEJ

LA GIOIA

VODNÉ HLADINY - HLADINY DUŠE

VÝCHOVNÝ KONCERT

MsKS a Poetická scéna DG
Padali, hviezdy, padali ...

Mgr. B. Kince-
lovej I. Radošinského

PADALI HVIEZDY, PADALI ...

DIVADIELKO GALÉRIA



VODNÉ HLADINY - HLADINY DUŠE

KU R Z Y  V  APRÍLI

advokátskou kanceláriou JUDr. 
A. Ru kayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8

PRÁVNA PORAD A

KLUBY V APRÍLI
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Pred - i pove kono nú  pozvánku do kina Považan tvorí šes   lmov:

Ke  sex zamieša karty

  POZVÁNKA DO KINA



 

foto

NMky.sk - VAŠE AKTUÁLNE 
ONLINE SPRRÁVY

J. Johow, J. S. Bach, J. Haydn, F. Gluck, 
P. Marquina, R. Djawadi a P. Constantinescu.

 MKO NA MÁJ CHYSTÁ 
SVOJ 17. KONCERT



Zvyšovanie motivácie a úspešnosti žiakov v od-
bornom vzdelávaní identi  káciou ich u ebných 
štýlov

S LEONARDOM DA VINCI V ŠPANIELSKU

MÚDRY  VNÚ IK
 - Babinká, už si hore? Klopká vnú ik na 
dvere pred  odchodom do škôlky.
 Už, už, milu ký, po  alej a ..... o sa de-
je?
 - No, ja neviem, babinka, ale oco s mamou 
sú akísi rozšantení, len sa smejú a o apríl, to 
apríl. Nevieš, o to znamená?
 Jáj, pravdaže, dnes je  bláznivý 1. apríl, tak 
trochu šantia, vieš, zlatu ký, môj?
 - Babinka, aký „bláznivý“, ke  vonku sl-
nie ko svieti a vtá iky vyspevujú! Ja už bežím, 
babinka, maj sa, pá, pá ..., maj sa.-
 Aj ty sa maj dobre, chlap ek môj,- volá za 
ním a v duchu si dojatá opakuje: Aký bláznivý 
apríl, ke  vonku slnie ko svieti. Má pravdu môj 
múdry vnú ik, má pravdu!  A babinka sa uloží 
ešte spokojne pod perinu.

M. Ch.



SÚDNE RIEŠENIE 
OBCHODNO-PRÁVNYCH SPOROV (I.)



Dokon enie v budúcom ísle.

 500 g polohrubej múky, 150 g masla alebo 
rastlinného tuku, 280 g práškového cukru, 3 ž tky, 
2 vajcia, 30 g droždia, 2 dl sladkej smotany, 1 va-
nilkový cukor, so , citrónovú kôru, 100 g hrozienok, 
70 g mandlí, 1dl mlieka, 1 lyži ka kryštál. cukru.

 500 g prerastaného bô ika alebo pliecka, 
150 g húb, 1 cibu a, 50 g nakladanej kapie, 40 g
hrášku, 3 vajcia, 1 dl mlieka, olej, vegeta, so , mle-
té ierne korenie.

PLNKA: 

 300 g výberovej múky, 50 g palmarínu, 20 g 
droždia, 10 g cukru, 2 ž tka, so , mlieko, rasca, 20 g
palmarínu na potretie plechu.

 1 balík okrúhlych piškót, marcipánová hmota, 
akáko vek poleva a formi ky.

DOBROTY NA VE KONO NÝ STÔL



D O Š I R O K A  Z A T V O R E N É  O I
 Popri skúmaní svojej ve nosti je skúmanie 
svojho detstva to najlepšie, o existuje.                                   

Arthur Schopenhauer



STAROSTA VIŠ OVÉHO POSTRELIL SVOJU MANŽELKU



ÚMRTIA VO FEBRUÁRI

S M Ú T O N É  P O A K O V A N I A

V apríli oslávia svoje životné jubileáBLAHOŽELÁME 

S R D E N É  B L A H O Ž E L A N I E
Drahá naša oslávenky a 
p. Mária HRUDKOVÁ,               

k Tvojmu vzácnemu životnému jubileu 95 rokov Ti prajeme najmä zdravie, 
spokojnos  a š astie, prajeme Ti všetko, po om Tvoje srdce túži, 

ve a krásneho si tu s nami v alších rokoch uži!
Prianie od celej rodiny a tých, o a majú radi.

títo naši spoluob ania:

Juraj Dedík  a Lucia Kubánová 
Jozef Popelka a Jana Mikudíková 

Igor Kyselica a Irena Vtáková 
Jozef Hajdúšek a Magdaléna Mitanová

Emil Torá  a Karina Kušnierová

SOBÁŠE VO FEBRUÁRI

KRSTY VO FEBRUÁRI



as plynie...

Osud je ob as ve mi krutý, nevráti, o raz vzal. Zostanú iba spomienky a v srdci ve ký žia .
Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, nezabudne. 

Žiješ v srdciach tých, ktorí a milovali
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Z VE KONO NÝCH ZVYKOV A OBY AJOV
 Pod a kalendára je tu jar, ktorá sa bez oh adu 
na po asie za ína d om  jarnej rovnodennosti. 
V aka  tomu, že naši predkovia nepovažovali 
zmenu ro ných období za zákonitosti prírody, ale 
za dôsledok pôsobenia nadprirodzených síl, si 
dnes môžeme priblíži  mnoho pekných a veselých 
oby ajov. 
 Na Kvetnú nede u si udia do kostola doniesli 
rozvinuté vrbové prútiky, ktoré im k az posvätil. 
Doma si ich zastokli za hradu na povale alebo 
obrazy, aby ich chránili pred búrkami. Od tohto 
d a až do Ve kono ného piatka sa v kostoloch 
ítali pašie - state z evanjelia hovoriace o utrpení 

Ježiša. Verilo sa, že po as pašií bolo možné 
odkry  poklady ukryté v zemi. Nad miestom 
s pokladom horel na povrchu zeme plamienok. 
Poklad sa však musel vykopa  skôr, ako sa pašie 
do ítajú, inak sa stratil.  Aj pokrmy mali v týchto 
d och svoju arovnú moc. Vä šinou sa jedli dlhé 
cestoviny s makom - aby na obilí narástli dlhé 
klasy s množstvom zrna. Zo zeleniny používali 
len také druhy, pri ktorých si želali, aby ím skôr 
kvitli. Na Zelený štvrtok i Bielu sobotu sa chodilo 
ešte pred ranným zvonením umýva  do poto-
ka. Diev atá verili, že potom budú erstvé ako 
lastovi ky, nebudú ma  pehy na tvári a ak si umyjú 
vlasy, rýchlejšie im budú rás . Spievali: Vodi ka 
istu ká, Kristova mati ka, omývaš brehy, ko-

rene, omývaj i m a, biedne, hriešne stvorenie.
 V noci zo Zeleného štvrtka na Ve ký piatok sa 
schádzali strigy. udia predpokladali, že ich škod-
livá innos  mieri proti dobytku, preto natierali 
ve er dvere stajní kolomažou alebo cesnakom. 
Aby kravám striga nepo arila, mala gazdiná uro-
bi  ven ek zo šípového prúta a mlieko o polnoci 
ceze  precedi . Gazdovia na Ve ký piatok zvy aj-
ne robievali zna kovanie oviec, pretože verili, že 
ovce menej cítia boles  a rany sa im rýchlejšie 
zahoja. Z podobného dôvodu v tento de  štepili 
mladé strom eky.  
 arodejnú atmosféru ve kono ného obdobia 
sa usilovali využi  aj vydajachtivé diev atá. Napr. 
hádzali do vody malé jed ové vetvi ky. Ak ich 
niesla voda po prúde, mali sa vyda  vo vlastnej 
obci. Ak vetvi ku sto il vír iným smerom, mali sa 
dosta  za nevesty inam. 
 Na Bielu sobotu sa udia venovali vareniu 
a pe eniu obradných jedál - brav oviny, asto sa 
varila šunka. Mas  zo šunky odkladali na lie e-

nie rán a mnohí verili, že chráni aj pred hadím 
uštipnutím. Významnú úlohu mal ohe , ktorý 
sa roznecoval na Bielu sobotu. Novým oh om 
v kostole zapálili ve kono nú sviecu zvanú paškál. 
Ohe  mal ma  magicko-ochrannú silu. S uhlíkmi 
z tohto oh a sa tri razy obehol dom na ochranu 
pred povod ou. Popol sypali na oziminy, aby ich 
nezni ili búrky. Biela sobota sa považovala za 
š astný de  na sadenie a siatie. Niekde v tento de  
kotú ali po poli okrúhly kolá , aby sa vydarila úroda.
 Na Ve kono nú nede u založili dospieva-
júcim diev atám po prvý raz na hlavu partu. Pri 
prekro ení kostolného prahu každá prehodila 
cez seba peniaz pre š astie. Cez omšu sa svätili 
ve kono né jedlá. Z kostola sa každý ponáh al do-
mov, pretože ako rýchlo prišiel, taký šikovný mal 
by  pri žatve. Stolovanie v tento de  pripomínalo 
Štedrú ve eru. Prvým chodom bolo vají ko, ktoré 
gazda rozdelil medzi všetkých. Hlavným cho-
dom bolo mäso z hydiny. Všetci sa mali dobre 
najes , aby boli sýti po celý rok. Omrvinky zo 
stola odkladali na lie enie, do siatin, alebo ich dali 
sliepkam, aby lepšie niesli. 
 Na Ve kono ný pondelok sa niekde šibalo, 
inde aj šibalo aj polievalo. Odmenou im boli vají -
ka a kolá e. Pri šibaní predniesli rôzne riekanky: 
Šibi-ryby mastné ryby, kus kolá a od korbá a, 
kázal kadlec aj kadle ka, abys dala tri vají ka: 
jedno biele, druhé ierne a to tretie zabarvené, to 
je moje potešenie. 
 Starší mládenci za ali kúpa  v nede u po-
poludní a kon ili nadránom. Na Ve kono ný pon-
delok poobede pokra ovali. Trvalo im aj dva 
dni, kým všetky diev atá pooblievali. Z vyzbie-
raných pe azí usporiadali ve er zábavu, kde 
sa stretli s diev atami. Po zábave odprevadili 
mládenci svoje vyvolené domov, za o dostali 
vyšívané šatô ky. V utorok si mohli diev atá 
a ženy vynahradi  štípance od korbá ov a pre-
mo ené šaty. Od rána striehli s vedrami vody za 
plotmi a oblokmi a poliali každého muža, ktorý 
mal menej ako pä desiat rokov. Obdobie jarných 
sviatkov sa kon ilo na Juraja, ke  sa zem otvára. 
Vravievalo sa: Do ura nerastie ni , aj keby 
klieš ami ahal von zo zeme, a po ure všetko 
ide von, aj keby kladivom zat kal. A tak zábavy 
ustúpili bokom, aby sa všetci vospolok mohli plne 
venova  prácam na poliach a v gazdovstve.
                                                  (Zdroj: internet)



Z GRAND PRIX VZPIERA I STRIEBORNÍ

Adam 
Benka

David Luká

Dominik 
Kraj ovic

Dominik Markus Daniel

Denis Daniel

Miriam Skovajsová Laura 
Mikušová. 

Sobota 5. apríla o 10,00 h

o 12,30 h 
Nede a 6. apríla o 10,00 h

 o 12,00 h
Sobota 12. apríla o 15,30 h

Sobota 19. apríla o 10,00 h

o 12,30 h
Nede a 20. apríla o 10,00 h

o 12,00 h 
Sobota 26. apríla o 16,00 h

FUTBALVOLEJBAL



Rudolf Ka áni Šte-
fan Bielik Daniel Tulis

Z ÚSPEŠNEJ BILANCIE RYBÁROV

BASKETBALISTKY ŠTYRIKRÁT VÍ AZNE
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