
    
NOVEMBER



K  2 0 0 .  V Ý R O I U  N A R O D E N I A  .  Š T Ú R A

Rodina . Štúra 
a jej vz ah k tren ianskemu regiónu
O lubinských Štúrovcoch

Ve kos  
ducha a zrkadlo duše 

literárno – hudobná
kompozícia

Foto: 1 - 3 Lukáš Kubi ina, 4 - 5 Mgr. Viliam Polák
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N A Š E  M E S T O  N A J L E P Š I E !

Najlepšie 
hospodáriacou samosprávou za  
rok 2014

 Ing. Jozef Trstenský

POD DROBNOH ADOM CYKLOTRASY

Novomestského spravodajcu
 vedúci oddelenia výstavby, 

rozvoja  mesta a dopravy MsÚ v Novom Meste  
nad Váhom



BY  U ITE OM JE POSLANIE

 Ing. J. 
Trstenského

PhDr. K. Hejbalovej
 Mgr. J. Šteklerovej

PaedDr. O ga Lobíková
Mgr. Milica Szászová

PaedDr. Jana Hunová
Mgr. Andrea Ru-

baninská
Mgr. Michal Svorada

Beáta Pavlíková

 Ing. Jana Sláviková
Bc. Karin Samuhe-

lová
Mgr. Javier Castro Bayón

Mgr. 
Monika Šupatíková

Zdroj: TV  PohodaZdroj: TV  Pohoda



MARTIN NA BIELOM KONI - RADOS  I STAROS

VZN . 5/1999 O ochrane 
a zve a ovaní životného prostredia

TERMÍN UZÁVIERKY SA BLÍŽI



Soni Müllerovej 

 J. Bašku
 J. Trstenského

Ma o urinda s TUBLATANKOU

Jurajom 
Kohútikom

HORKÝŽE SLÍŽE

FS  PETROVIAN AN

IMT SMILE

VESELÉ DÚHOVÉ SRDIE KA

Foto: V. MádrFoto: V. Mádr



10. a 11. októbra

200. výro ie naro-
denia . Štúra

Ladislava Paulínyho 
Pavla Doležala

Samuela Štúra Gustáva Ostrolúckeho
Ladislava Paulínyho

. Štúrovi a A. Ostrolúckej
Pavlovi Doležalovi

na snímke

Ing. J. Trstenský
PhDr. 

K. Hejbalovou

Ivan Štúr
„ udovít Štúr nám odkázal jeho krásnu re . 

Jeden zmysel spolo nej re i je spojenie všetkých 
Slovákov bez oh adu na vierovyznanie. Preto si 
myslím, že všetci sme štúrovci.“

 (2) dn + vs

Foto: V. Solovi  - 1 a V. Brezinský - 2 

MALÁ OBEC A VELIKÁNI JEJ HISTÓRIE

NOVÁ ULICA

dodatok 
. 3 VZN mesta .3/2008

Ulica gen. 
Ivana Institorisa

V ZÁVERE NOVEMBRA
PRICHÁDZA ADVENT

návrh 
úpravy Programového rozpo tu mesta na rok 
2015 - 2. zmena.

SNEMOVANIE POSLANCOV



ZO STRETNUTIA EURÓPSKYCH NOVÝCH MIEST

 *Kedy sa uskuto nilo tohoro né stretnutie, 
v ktorom nemeckom meste a kto na om Nové 
Mesto nad Váhom zastupoval?

PhDr. K. Hejbalová, Ing. 
V. Vienerová, Mgr. D. Hevery
S. Šebek.
 *V krátkosti priblížte našim itate om naj-
dôležitejšie akcie tohoro ného stretnutia eu-
rópskych nových miest.

 *Aká bola, pani doktorka Hejbalová, vaša 
i  úloha vašich kolegov v rámci programu celého 
stretnutia?

 *Aký je váš celkový dojem zo stretnutia, o 
vás nadchlo, resp. o by ste chceli pozmeni  
k lepšiemu? V oblasti, v ktorej ste sa nachádzali, 
nebolo cíti  vplyv migrácie?   

 * Istotne, že príjemné a pekné prevláda-
lo. Preto sa pýtam, kedy aj naše mesto dos-
tane možnos  ukáza , že sa vie úspešne zhosti  
podobného prijatia našich európskych „súmenov-
cov“?

PRVÉ DEMOKRATICKÉ



ABY SA U NÁS CÍTILI AKO DOMA

Zariadenia 
pre seniorov

Z B E R  O B J E M N É H O  O D P A D U

Z AKCIÍ ZPOZ-u



V MÚZEU NOVÁ ETNOGRAFFICKÁ EXPOZÍCIA
Tren ianske múzeum v Tren íne, oddelenie 

Podjavorinského múzea v Novom Meste nad 
Váhom

novú etnografickú expozíciu 
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NOVELA ZÁKONA O RODINE (II.)



CANTABILE  K VÝRO IU,- AKO INAK, - CANTABILE

spevne

 „Usilujte sa vojs  tes-
nou bránou!“

ve mi ramenatý

ve mi vysoký

ve mi bruchatý

ve mi vreckatý

ve mi hlavatý

TESNÁ BRÁNA



Veronika Pavlovi ová

Ing. Dušana Chochola (na foto dole)
Ing. Milan Ježko

prof. Jozef Vakoš 
st.
PaedDr. Jozef Vakoš ml.

V. Pavlovi ová

Pavla Pavlovi a 
Veroniky Pavlovi ovej

 6. novembra na sláv-
nostnom  koncerte pri príležitosti 40. výro ia SZ 
Cantabile v Novom Meste nad Váhom







VLADO PAVLÍK:
OBRAZY A KRESBY

VÝSTAVA

SPIEVAJŽE  SI, SPIEVAJ

Jánom Dedíkom 

D. Arbetová, M. Bartek, J. Kazda, 
K. Godálová, E. Sélešiová. Hudba a spev: 
L. Trautenberger a K. Godálová.

(viac na  3. str. obálky)

ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA

ON ZOBUDIL ZO SNA
NÁROD SVOJ

RND: STANISLAV ŠTEPKA

NOVOMESTSKÉ PRVOSIENKY

VE ERNÝ KONCERT

Ivica Gabrišová Agi 
Ferien íková Varga Quartett

Pavol Varga Katarína Vesel-
ská Roman Rus ák Michal 
Haring

ZA AROVANÝ LES

VÝCHOVNÝ KONCERT
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Veselo a vtipne maliarskym 
štetcom

Obrazy a kresby

pavlíkovskú

pavlíkovsky 

pavlíkovského

VLADO PAVLÍK: OBRAZY A KRESBY

KLUBY V NOVEMBRIKURZY V NOVEMBRI

PRÁVNA PORAD A

Bezplatnej právnej poradne



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!!!

KKRKRKRÚŽÚŽÚŽÚŽOKOK KKORORČČČUČUĽOĽOVAVANINIAA AA ÁÁZÁZÁKLKLADADOVOV KKRARASOSOKOKO ČČRČRČUĽUĽOVOVANANIAIAAIA 
PRE DETI KAŽDÉHO VEKU

  ZIZIZIMNMNMNÝÝÝÝÝ ŠŠŠTŠTŠT DADAD ÓÓÓIÓIÓIÓNNN VVV NONONOVOVOVOMMM MEMEMESTSTSTEEE NNANADDD ÁÁVÁVÁVÁHOHOHOMMM       ŽŽKAŽKA Ž ÚÚDÚDÚ STRSTREDUEDU  1616:4545 1- 17 37:300
              KKONTONTO AKTAKT::: 0900900901 71 7716166 25925959               KAKA ŽDÝŽDÝ ŠTŠTŠ VRTVRTOKOK O 116:06:06:00 -0 0 16166:45:45:45

Ochotnícke divadelné dianie v Novom 
Meste nad Váhom od roku 1870 do roku 1990 
autorov PaedDr. M. Kubovicovej a Š. Psotného

SMÚTI AJ DIVADELNÁ RODINA



Chrámový 
spevácky  zbor sv. Cecílie

Mgr. Františku Chalániovú

SLÁVNOSTNÝ KONCERT K VÝRO IU

www. katkatours.skwww. katkatours.sk



KE  HENDIKEP NIE JE PREKÁŽKOU

De  bielej 
palice



DOMY, DVORY, ULICE - TETKY, ŽABY, TRLICE
HLAS

 o spôsobuje to, že si dokážem vybavi  
každý malý detail? Tak ahunko bez námahy.  
Akoby som tie obrazy vy ahoval naukladané  na 
sebe zo šuplíka alebo z ve kého ohmataného 
albumu nabitého množstvom fotografii. Ale 
verte mi. Nemám ni . Len akýsi vnútorný 
hlas,  ktorý hovorí sám. Chrlí to v mojom vnútri 
a niekedy tak rýchle, že ja nesta ím písa . 
Až sa mi niektorá myšlienka tratí  a ja ju nesta ím 
zachyti . – Bože, o, o si mi to pred chví ou 
povedal? Zopakuj to! Nezopakuje. Cvála asom  
a ja sa snažím  „klopýta “  a dych a  za ním. 
 A tak sa mi podarí v tom rýchlom lete myšlienok 
nie o zachyti , uloži  aj s chybami, preklepmi, 
o ma  v tej chvíli absolútne netrápia. Nesmiem 

váha , lebo on už je opä  dva kroky predo mnou. 
A tak sa vám snaži  svojimi obmedzenými schop-
nos ami uloži  na papier aspo  nie o z toho, 
o mi tak živo so všetkými dojmami, farbami 

a vô ami vyjavuje zrovna  teraz v tejto chvíli. Ani 
to neviem, pre o práve teraz a nie vtedy, ke  
za nem svoju predstavivos  trápi  sám. Ke  to 
tak usilovne chcem vylovi  a vypoti  a nejde mi 
ni . Možno mi tie obrazy posiela otec tam z ono-
ho sveta  a nazna uje  mi, aby som nezabudol. 
Že som bol chlapec. Ako nám bolo spolu dobre, 
ako nám sta ilo málo, ako sme sa mali radi a ja 
som mal ešte to najcennejšie  na svete, pre o 
dospelí milujú svoje deti - nevinnos . A o ke  
niekto z chalanov, o všetko so mnou zažíva-

li  a zostali naveky mladí, sa tam hore smeje 
a hovorí si  - A na tamto si nezabudol?  -  Ale 
kdesi v kúte duše tuším onoho anjela, o mi 
s istotou v jednej chvíli zachránil život a ktorému 
som s úbil, že už nebudem chcie  od života 
ni , iba  uvedomenie si,  pre o som tu zostal. 
Že ten dotyk mi mal da  zmysel, že to bol dar. 
Ale tak ako som mu otrasený všetko s úbil 
v absolútnom presved ení, tak už dnes nie som 
si istý  svojimi skutkami, životom ani  dostato nou 
v akou. lovek sa asom jednoducho otrasie 
ako pes.                                                                                          
 Nech už je to ako chce, vrátim sa naspä , ke  
už nie kvôli vám, lebo chápem, že vám to zase 
až tak ve a hovori  nemusí, tak aspo  kvôli sebe 
samému. Myslím, že som to povinný. Komu? 
Všetkým, o ktorých som mal vedie , že sú tu iba 
na chví u a mal ich ma  rád všetkých do jedného. 
Skrátka, mal som vedie  aspo  tú trochu, o viem 
dnes. 

Ako vrabce na streche
 Každá ulica a každý dvor bol svetom sám 
o sebe a pre seba. Všetci vedeli o sebe všet-
ko, poznali sa a nemohlo sa ani náhodou sta  
tak ako dnes, že sa niekto spýta: - H adám 
toho a toho, ale neviem, v ktorom vchode býva 
a odpove  znie: neviem, nepoznám. Myslím, že 
v našom nie. - 
 Poznal som tie domy, poznal som tie dvory, 
poznal som tých udí...                                                                 

Milan Hurtík

viac 
o výstave v programovej prílohe).

VLADO PAVLÍK: OBRAZY A KRESBY
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Odišiel, ale v spomienkach bude stále s nami...
SMÚTO NÉ PO AKOVANIA

 ÚMRTIA V SEPTEMBRI

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

UVÍTANIA A KRSTY V SEPTEMBRI

Ing. Aleš Jane ka a Daniela Samborská
Lukáš Laco a Veronika Zvon eková
Ing. Pavol Italy a Anna Ilen íková
Vladimír Rusnák a Lenka Havlová

Ing. Michal Macúch a Andrea Mikušková
Dominik Bak a Lenka Magálová

Ing. Dušan Kusenda a PhDr.Mgr. Kamila Smiteková

S O B Á Š E  V  S E P T E M B R I
Michal Ba ák a Jana Pokopcová

Jakub Hamšík a Zuzana Svitálková
Peter Zelenay a Erika Hajduková

Miloš Hrabovský a Jana Šarádyová
Tomáš Havierník a Monika Sneženková

Peter Meliš a Martina Srncová



as plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnú  nikdy nedovolia.

„Keby ste niekedy radu potrebovali, len s láskou si na m a spome te. 
Budem ži  s Vami aj na alej a budem bdie  nad každým Vaším krokom..."

Odišla si od nás, ale vždy ostaneš v srdciach tých, ktorí a milovali.

Spomienky sú to jediné, o nám zostane navždy.

Kto bol milovaný, nebude nikdy zabudnutý.

S P O M Í N A M E

KEDY NA FUTBAL



STRELCI Z NÁŠHO MESTA STÁLE VO FORME

Juraj Marcinka

Igor Gáll

Radek 
Smetana

Ing. Ján Marek

Petra 
Pašku

Ing. 
Jozef Dorot in RNDr. Josef Putirka



BASKETBALISTKY ZATIA  NA ZLATEJ VLNE



Vlasta Ostrovská

Erika Špánková
Jaroslava Miklánková, Janka Kubánová, Jozef 
Kvasnica

*Reprezentanti ZO SZTP Nové Mesto nad 
Váhom (z ava): V. Ostrovská, E. Špánková, 
J. Miklánková, J. Kubánová a J. Kvasnica.

Text a foto:

S  P R Í V L A S T K O M  N A J Ú S P E Š N E J Š I A

ATLETICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR STARŠIEHO ŽIACTVA

 Anita Stachová
Lenka erná

Zichá kovej
Macejkovej 

Kova ovicová

Sabina Barteková

Karolína Hamrózyová

L. Bednár

Vanesa Ka ányová
Danka 

Malíková
Karolína Hamrózyová

Eva Machová
Zuzana Berecová



RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO

STANISLAV ŠTEPKA: ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA

V. Klimá -
ka

Nejem, nežijem, 
nemilujem

 Hrajú: Petra Polnišová, Zuzana Šebová, Anikó Vargová, Darina Abrahámová a Viktor Horján.

NÍZKOTU NÝ ŽIVOT

DIVADLO GUnaGU - VILIAM KLIMÁ EK: 



Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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