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PD Vrbové – predaj a mäsa a mäsových výrobkov
 vchod oproti bývalým kasár am v budove predajne Chemolaku)

suché salámy

klobásky

erstvé pe ivo 

    šunku

    tla enku

    škvarky

    mlie ne výrobky
pochutiny

Ve kono ná akcia

20.3.2015 - 2.4.2015

Pri nákupe za 30 € a viac

10ks vajec ZDARMA!!!



       
                                                                  Komenského ul.

výstavná sie  MsKS

výstavná sie  MsKS a foyer MsKS

              divadelná sála MsKS

Divadielko galéria

výstavná sie  MsKS

Divadielko galéria





Ing. J. Trstenským
Ing. D. Dorot-

ínovej a Mgr. J. Dorot ína 
Šimonko

ZVE A OVANIE VEREJNÝCH PLÔCH POKRA UJE

fa 
TRIM, s.r.o., Dubnica nad Váhom



De  pre svoje mesto

V ela v prírode

výstave SZV Záhradkár, v elár v Tren íne
Vernisáž sú ažných prác

v galérii ZUŠ J. Kréna

11. ro ník plaveckých štafetových pretekov 
pre základné a stredné školy O pohár primátora 
mesta

DE  PRE MESTO S ENVIRONMENTÁLNYMI AKTIVITAMI

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA DO VOJENSKÝCH SKLADOV



PhDr. A. Kore

ŠES  SÚBOROV, TRI SÚ AŽNÉ DNI

ZA EMÍLIOU ROTHOVOU - CHUDOVSKOU

s opernou 
spevá kou a pedagogi kou



„Dejiny sú svedkami asu, svetlom prav-
dy, živou pamä ou, u ite kou života a  poslom 
minulosti.“ 

NAJSTARŠIA ŠKOLA V MESTE JUBILUJE

Drahí Novomešťania, 
  želám Vám príjemné veľ-
konočné sviatky,  prežite  ich 
v pokoji a s posolstvom, ktoré 
prináša Veľká noc. Zároveň Vám 
prajem veselú šibačku. 

 ING. JOZEF TRSTENSKÝ, 
primátor mesta

K OSLOBODENIU MESTA



AKTIVITOU V STOVKE VZOROM PRE MLADŠÍCH



LÁSKA A NENÁVIS  
V KRESLIARSKEJ SKRATKE

„Chcem Vám po akova  za úzku spoluprácu 
s Kanceláriou pridelenca pre vzdelávanie, za 
Vašu zanietenos  pre španielsku bilingválnu sek-
ciu a pre svojich u ite ov a žiakov, ako aj za úsilie 
a snahu, že ste zo školy, ktorú riadite, dokázali 
urobi  symbol identity najvyššej kvality.“

BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM MÁ DESA  ROKOV

SRDE NÉ BLAHOŽELANIE
 K vzácnemu životnému jubileu 
p. Elene Barátovej srde ne blahože-
láme a želáme jej i v mene ita-
te ov ešte ve a krásnych, v pokoji 
a radosti prežitých dní v kruhu 
svojich najbližších.       



S  F I L O Z O F I O U  S R D C A



ODVALENÝ KAME
,,Kto nám odvalí 

kame  od hrobu?“

VE KONO NÉ POSOLSTVÁ CIRVÍ

RADOS  ZO VZKRIESENIA

POSVIACKA ORGANA



HISTÓRIA AKO POVOLANIE I ZÁ UBA

Zbrojársky priemy-
sel na strednom Považí v rokoch 1938 - 1945

SKON ILA SA DLHÁ, TMAVÁ NOC, SLNKO UŽ VYCHÁDZA

Per crucem ad lucem!



KVETINÁRST VO

na Malinovského ul.  16
(oproti Kauflandu)

je tu pre Vás  
od pondelka do nedele od 8,00 do 20,00 h  

s ponukou 
predaja kytíc, vencov, darèekových predmetov, 

výzdoby kostolov, sál, stužkových, svadieb a iné

Tešíme sa na Vašu návštevu!
Telefonický kontakt:  0911 080 294





XVIII. KONCERT MKO

VÝSTAVA

Festivalu  A. Jurkovi ovej 

18. koncert 
MKO  P. Moranda, G. F. Hän-
dla,  J. Ch. F. Bacha,  J. Offenbacha,  Adele a i.

KVET TÁLIE

XVIII. Festivalu A. Jurkovi ovej 

PIESE  PIESNÍ ŽENA
v Divadielku galéria

Lukáša 
Trautenbergera

PS DIVADIELKA GALÉRIA
SNIVÝM ÚDOLÍM

KINO RAJ

M. M a-
hon ák, G. Hološka, Cs. Kassai a J. Reza

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

KUMŠT

VESELÁ TROJKA

KAŽDÝ DE  PREŽI  NEDE U

spomienkový program ve-
novaný pamiatke akad. mal. Juraja Kréna 

 M. Resutíka

J. Koutného
PS Divadielka galéria 

MKO pri MsKS



streda 1. o 19:00 h                                       FILM EUROPE                   
SILS MARIA  
Poh ad do minulosti odhalí jej skryté túžby i vlastnú 
identitu 
Atraktívna štyridsiatni ka je na vrchole  hereckej kariéry, 
ktorú pred dvadsiatimi rokmi odštartovala stvárnením  
postavy Sigrid v oce ovanom divadelnom predstavení. 
Práve prijala ponuku zahra  si v remaku tejto slávnej hry, 
avšak tentoraz má hra  staršiu Helenu, ktorú Sigrid 
zvedie a doženie až k samovražde.  
Herecký koncert Juliette Binoche a Kristen Stewart  
Nominácia na Zlatú palmu na MFF Cannes 2014, Kristen 
Stewart – nominácia na cenu Cézar (francúzsky Oscar)
Švaj ., Nem., Franc.,        dráma,                       123 min.,          
eské titulky, MP 15+,                        vstupné: 4 €, FK 3 € 

 
sobota 4. a nede a 5. o 15:00 h                       MAGIC BOX 
ASTERIX: SÍDLO BOHOV  (repríza) 
(ASTÉRIX: LE DOMAINE DES DIEUX)                                    
V novom zábavnom komiksovom príbehu má Julius 
Caesar plán, ako sa raz a navždy zbavi  neporazite ných 
Galov, no Asterix s Obelixom majú na to iný názor   
Franc.,          rodinná animovaná komédia,        85 min.,             
slovenský dabing, MP,                                 vstupné: 3,5 € 

 
sobota 4. a nede a 5. o 17:00 h                            SATURN 
PRÍBEH Z LESOV  (INTO THE WOODS) 
Daj si pozor, o si praješ  V arovnom lese sa 
ne akaným spôsobom prelínajú príbehy hlavných 
hrdinov ob úbených rozprávok. Meryl Streep, Emily 
Blunt, Johnny Depp a alší v muzikáli s hviezdnym 
obsadením. 
USA,         komediálny fantasy muzikál,          125 min.,         
sloveské titulky, MP 12+,                                vstupné: 4 €  

 

sobota 4. a nede a 5. o 19:10 h          BARRACUDA MOVIE 
DRUHÝ BÁJE NÝ HOTEL MARIGOLD 
(THE SECOND BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL)  
Hotel v indickom Džajpure je plne obsadený stálymi 
hos ami, ale zakladate  indického „domova dôchodcov” 
Sonny má alší sen, ktorý chce uskuto ni  skôr, než si 
vezme svoju lásku Sunainu.  
USA,                          komédia,                          122 min.,      
slovenské titulky, MP 12+,                              vstupné: 4 €  

 
sobota 4. o 21:20 h                             BARRACUDA MOVIE  
RÝCHLO A ZBESILO 7 ) 
Už siedme pokra ovanie populárnej filmovej série, teraz 
poznamenanej pred asným úmrtím Paula Walkera. Ako 
sa s tým osved ení tvorcovia vyrovnali, spoznáme  
v alšom dobrodružstve, v ktorom hrdinovia elia doteraz 
najtvrdšej výzve. 
USA,                             ak ný,                            140 min.,      
slovenské titulky, MP 12+,                              vstupné: 4 €  

  
streda 8. o 19:00 h                                       FILM EUROPE                   
DVA DNI, JEDNA NOC (DEUX JOURS, UNE NUIT)  
Sandra pracuje v miestnej solárnej elektrárni a práve sa 
zotavuje z depresií, ktoré boli dôvodom jej astej 
absencie v práci. Vedenie spolo nosti ju chce prepusti , 
ale finálne rozhodnutie  necháva na jej kolegov  
MFF Cannes 2014 - nominácia na Zlatú palmu;          
MFF Sydney 2014 „najlepší film“; Národná asociácia 
filmových kritikov –„najlepšia here ka roka 2014“;  
Marion Cotillard - nominácia na Oscara v kategórii 
„najlepšia here ka“.                                                                      
Belg., Franc., Tal.,         dráma,                            95 min.,    
eské titulky, MP 15+,                        vstupné: 4 €, FK 3 € 

  
 
 
 

 
 

sobota 11. o 15:00 h                           BARRACUDA MOVIE  
KONE NE DOMA (repríza) (HOME)  
Našu planétu navštívia mimozemš ania Buvovia, ktorí 
utekajú vesmírom pred svojimi protivníkmi Gorgami. 
Buvovi menom O sa nechtiac podarí vyzradi  Gorgom 
miesto pobytu, preto sa musí ukrýva .  Na úteku O narazí 
na diev atko Tip a postupne medzi nimi vzniká 
intergalaktické priate stvo  
USA,        animovaná rodinná komédia,            92 min.,        
slovenský dabing, MP,                                    vstupné: 4 € 

 
sobota 11. o  17:00 h                          BARRACUDA MOVIE  
RÝCHLO A ZBESILO 7 (FAST & FURIOUS 7) 
repríza zo soboty 4.4. 
USA,                             ak ný,                            140 min.,      
slovenské titulky, MP 12+,                              vstupné: 4 €  

 
sobota 11. o 19:20 h                                        MAGIC BOX  
FOTOGRAF (repríza) 
V príbehu vo ne inšpirovanom osudom svetoznámeho 
eského fotografa Jana Saudka (Karel Roden) sa vrátime 

k niektorým zásadným križovatkám života umelca 
obdareného talentom, živelnos ou a váš ou.  

R,                        tragikomédia,                       133 min., 
eská verzia, MP 15+,                                 vstupné: 3,5 € 

 

 
sobota 11. o 21:30 h                                                      ASFK 
SAMA NOCOU TMOU  
(A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT) 
Nezvy ajný ierno-biely film sa odohráva vo fiktívnom 
iránskom Skazenom meste, domove pasákov, dílerov 
a prostitútok, kde sa po nociach túla Diev a - mladá 
osamelá upírka, ktorá nasto uje poriadok pod a vlastných 
pravidiel. Z osamelej a smutnej rutiny ju vytrhne až 
ne akané stretnutie s Arashom. Tento mladý muž je 
posledným obyvate om mesta, ktorý si uvedomuje rozdiel 
medzi dobrom a zlom. Vybrané ocenenia a nominácie:  
Objav roka pre Anu Lily Amirpour na filmovom festivale 
Deauville, Zvláštne uznanie na MFF Havaj, 2 nominácie 
na Independent Spirit Awards... 
USA,                  romantický horor,                     99 min.,  
eské titulky, MP 12+,                        vstupné: 3 €, FK 2 € 

 
nedela 12. – streda 15.  
FESTIVAL ANI KY JURKOVI OVEJ 

ochotníckych divadelných súborov 
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streda 15. o 19:00 h                                              ITAFILM                                        
TAK ALEKO, TAK BLÍZKO  
Film Jara Vojteka, nakrúcaný 7 rokov, je nahliadnutím do 
života udí trpiacich autizmom, pri om búra všeobecne 
zaužívané názory spolo nosti na túto vývinovú poruchu.  
SR,                             dokument,                         80 min.,          
slovenská verzia, MP,                  vstupné: 3,5 €, FK 2,5 € 
 
 

 
 

sobota 18. o 15:00 h a 17:00 h; nede a 19. o 15:00 h            
POPOLUŠKA (CINDERELLA)                                SATURN 
Cate Blanchett v novom oslnivom spracovaní klasickej 
rozprávky. 
USA,                rodinná rozprávka,                   106 min.,               
slovenský dabing, MP,                              vstupné: 4 € 

 
sobota 18. o 19:00 h          LEN 1x                   BONTONFILM   
REZISTENCIA  (repríza) (INSURGENT) 
Pokra ovanie sci-fi hitu Divergencia zvyšuje dávku 
nebezpe enstva, v ktorom sa ocitá hlavná hrdinka Tris.  
USA,                 ak ná sci-fi fantasy,                 120 min.,          
eský dab./sob., eské tit./ned., MP 12+,    vstupné: 3,5 €  

 
sobota 18. o 21:00 h          LEN 1x                   BONTONFILM   
VZKRIESENIE DÉMONA (LAZARUS EFFECT) 
Olivia Wilde ukáže, že nie je ni  desivejšie, než kráska a 
zviera v jednej osobe. Pri vedeckom experimente vstane 
z m tvych a zo zakázaného územia si v sebe prinesie kus 
samotného pekla a ni ím neriedené zlo.  
USA,                            horor,                              100 min.,          
eské titulky, MP 15+,                                    vstupné: 4 €  

 
nede a 19. o 17:00 h         LEN 1x              GARFIELD FILM 
VYBÍJANÁ (repríza) 
Trpká komédia pod a bestselleru Michala Viewegha o 
priate stve, osudových láskach, kráse a škaredosti, 
alkohole a h adaní udského š astia. Navonok banálna 
situácia, stretávka gymnazistov po nieko kých rokoch 
dáva priestor nielen pre sentimentálne spomienky, ale 
predovšetkým k bilancii nenaplnených túžieb, 
uskuto nených snov a prežitého života. 

R,                       trpká komédia,                        90 min.,             

eská verzia, MP 12+,                                 vstupné: 3,5 € 
 

nede a 19. o 19:00 h          LEN 1x                FILM EUROPE 
LÁSKA JE DOKONALÝ ZLO IN 
(L’AMOUR EST UN CRIME PARFAIT) 
Marc, profesor tvorivého písania, má poves  záletníka  a 
Barbara je jednou zo študentiek, ktorá pod ahne jeho 
aru. Po spolo nej  noci  záhadne zmizne   

Film nakrútený pod a románu Philippa Djiana Incidences 
prináša divákom až hitchcockovské napätie brilantne 
vybudovanej zápletky. 
Franc., Švaj .,        komediálna dráma,             111 min.,             

eské titulky, MP 15+,                        vstupné: 4 €, FK 3 € 
 

 

streda 22. 18:00 h – 20:45 h                      KINOPRENOSY   
LABUTIE JAZERO 
Bo šoj balet v kine  
Labutie jazero je symbolom baletnej noblesy a elegancie, 
romantického stretu nadprirodzeného dokonalého sveta 
a reálneho sveta zrady a podvodu v podaní 
najbrilantnejších tane níkov planéty z ruského súboru 
Bo šoi. Jurij Grigorovi , choreograf slávnych 
dramatických baletov, zrevidoval dielo s ve kolepou 
scénou a kostýmami. Hudba: P.I. ajkovskij
165 min. s prestávkou,                                   vstupné: 6 € 
 
sobota 25. a nede a 26.  o 15:00 h                            ASFK  
PIESE  MORA 
(SONG OF THE SEA)  
V bájnej krajine starých Keltov žije na osamelom majáku 
otec s dcérou a synom. Život celej rodiny sa obráti hore 
nohami vo chvíli, ke  sa ukáže, že malá dcérka Saoirse 
je poslednou z tuleních víl. Film bol nominovaný na 
Oscara v kategórii Najlepší animovaný film, má aj 8 
nominácii na Annie Awards. 
Ír., Dán., Belg., animovaná rodinná rozprávka, 93 min.,        
eský dabing, MP,                    vstupné: 3 €, deti a FK 2 €

 
sobota 25. a nede a 26. o 17:00 h      BARRACUDA MOVIE  
KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA (repríza) 
(KINGSMAN: THE SECRET SERVICE) 
Repríza vtipného bondovského príbehu zdvorilého, 
konzervatívneho britského superšpióna a jeho žiaka, 
chlapca z ulice v ase, ke  svet ohrozuje zvrátený 
americký podnikate .  
Hrajú: C. Firth, T. Egerton, S. L. Jackson. 
USA,                ak ná krimi-komédia,               129 min.,        
eské titulky, MP 12+,                                 vstupné: 3,5 €  

 
sobota 25. a nede a 26. o 19:15 h                BONTONFILM 
V KRÁ OVÝCH ZÁHRADÁCH (A LITTLE CHAOS) 
Ve ká kostýmová prehliadka z doby krá a udovíta XIV, 
Krá a Slnko. o všetko skrývajú záhrady vo Versailles? 
Ve kolepú nádheru, ale tiež  intrigy, sex, neresti, 
nenávis ... a jeden prekvapivý príbeh s úžasnou Kate 
Winslet v hlavnej úlohe. Réžie aj úlohy francúzskeho 
krá a sa ujal Alan Rickman.   
UK,                romantický, historický,               116 min.,       
eské titulky, MP 12+,                                    vstupné: 4 € 

 
  
streda 29. o 19:00 h                                     FILM EUROPE       DIPLOMACIA (DIPLOMATIE) 
Jednou z nie príliš známych kapitol vojnovej histórie bol 
rozkaz Adolfa Hitlera k zni eniu Paríža. Dnes už vieme, 
ako táto kauza dopadla, no netušíme, že rozhodnutie o 
budúcnosti Paríža mali v rukách dvaja muži – jeden, 
ktorý mal splni  Hitlerov príkaz a druhý ý ho mal 
presved i  o opaku. Herecký koncert André Dussolliera a 
Nielsa Arestripa v réžii Volkera Schlöndorffa (Plechový 
bubienok) predstavuje napínavú vysokú hru 
diplomatických špi iek a výnimo né filmové 
predstavenie, ktoré diváci aj kritici ocenili hne  po jeho 
premiérovom uvedení na MFF v Berlíne v roku 2014.  
Fr., Nem.,                 vojnová dráma,                   88 min.,       
eské titulky, MP 15+,                        vstupné: 4 €, FK 3 € 
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JANA MALOTOVÁ OPÄ  V NOVOM MESTE NAD VÁHOM

KURZY V APRÍLIKLUBY V APRÍLI

Bezplatnej právnej poradne

PRÁVNA PORAD A



(na fo-
to)

K 70. VÝRO IU OSLOBODENIA MESTA

SÚ AS OU VERNISÁŽE DOBOVÁ BOJOVÁ UKÁŽKA

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!!!

K 70 VÝRO IU OSLOBODENIA MESTA

www. katkatours.skwww. katkatours.sk



MESTSKÁ POLÍCIA RIEŠILA DO TISÍC PRIESTUPKOV

AKÁ ICH DE  ŠATIEK A INÉ AKTIVITY

11. apríla otvorení 
sezóny na achtickom hrade

 Za kraj-
šiu Kamennú

18. apríla o 13,00 h

piatok 24. apríla

De  šatiek



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



(Spracované z knihy 
                                  D. Machalu: Rytieri slobody)

(Dokon enie v budúcom ísle).

VÝKON TRESTU DOMÁCEHO VÄZENIA (I.)

zber biologicky 
rozložite ného odpadu



Drahá naša oslávenky a
p. Mária HRUDKOVÁ,

k Tvojim vzácnym 96. narodeninám Ti želáme ve a zdravia, 
spokojnosti a š astia. 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.

SRDE NÉ BLAHOŽELANIE

SMÚTO NÉ PO AKOVANIE

ÚMRTIA VO FEBRUÁRI

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

KRSTY A UVÍTANIA VO FEBRUÁRI SOBÁŠE VO FEBRUÁRI
Dušan Domin a Martina Hátriková

Ján Chudada a Petra Trautenbergerová
Vladimír Malí ek a Barbora Súrovská



as plynie a hojí boles , ale spomienky zostávajú.
 

V našich srdciach stále  žije…

Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal, len boles  v srdciach, smútok, 
prázdny domov a spomienky nám zanechal.

          

S láskou na teba spomíname ...

To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, 
v srdci boles  zostala a tiché spomínanie.

 

S P O M Í N A M E



KL OVÉ MÔJHO DETSTVA
 Fotohádanka v marcovom ísle so snímkou 
starého Kl ového mi urobila  ve kú rados . Je nás 
už len zopár, o si túto as  mesta pamätáme a už 
len málo  z mladších vie, že cez túto ulicu pretekal 
potok. Poh ad na reprodukciu dávnej fotografie 
vyvolal vo mne nostalgické spomienky, pretože 
som sa tam narodila a prežila rané detstvo. 
S nieko kými z nich som sa rozhodla s itate mi 
podeli . 
 V ase mojej mladosti sme ve mi nepoznali 
názvy ulíc. Všeobecne  známa bola len „Žabá 
ulica“,  ktorou si udia krátili cestu do katolícke-
ho kostola. Každý však vedel, kde sú Pažite, 
Soláre , Financ breh, Lúka, Vážnica, Modlenice, 
Rajková, Kl ové, Mnešice, Izbice, Pod kostolom, 
Pod Kamennú a iné.  Z mnohých týchto astí zos-
tali len názvy, skoro všetky domy, ktoré tam vtedy 
stáli, sú dnes už zbúrané.
 Kl ovým sa nazývala as  mesta (ulica), ktorá 
viedla od mesta smerom na Bzince. Opisova  
dom po dome, ako mám v záznamoch, nemá 
význam, lebo ich majitelia sa menili.
 Najznámejšie boli kláštor, dom JUDr. 
Markovi a, dom udmily Podjavorinskej  i dom, 
ktorému sme sa ako deti vyhýbali, bývala v om 
a zárove  mala ordináciu  školská zubná lekárka 
Dr. Malárová.  Na rohu smerom k Rajkovej stál 
hostinec p. Michal íka. Na druhej strane, hne  
za  kláštorom, bol ve ký majer ve kostatkára G. 
Herzoga a za ním celý rad dom ekov,  prevažne 
obchodíkov:  pekár, mäsiar, potraviny, alší majer 
i dve kr my. V jednom mal obchod s koloniálnym 
tovarom aj môj otec. Nebolo to bohvie o, ale 

v tých asoch, ako hovoril, zákazník bol pán 
a aj 10 - halierové tržby na položke bol zárobok. 
Mnohé ženi ky kupovali aj na knižku, zaplatili, až 
ke  muž doniesol výplatu. Do ulice boli dom eky 
pomerne malé, no ich dvory a prístavby, v ktorých 
bývalo ve a hoferov (nájomníkov), sa tiahli až 
po dnešnú Ul. Kollárovu, kde mal p. Herzog  
pálenicu. Ulica kon ila vojenskými kasár ami 
postavenými v r. 1935, teda  pred 80 rokmi. 
 Cez  Kl ové, ako vidno aj na obrázku, tiekol 
potok. Len prednedávnom som sa dozvedela, 
že sa volal Kame nica, pod a niektorých autorov 
Kamenica, no my sme ho volali Bzinský potok 
alebo len potok. Tiahol sa od Bziniec cez Gilanský 
mlyn dolu celou ulicou a po oboch stranách ho le-
movali vysoké stromy, lipy a moruše. Pred 
kaplnkou sa uberal doprava, poved a evan-
jelického kostola a v miestach pred dnešnou 
Hviezdoslavovou ul. zabo il prudko do ava 
smerom pod katolícky kostol. Poniže potok roz-
to il  kolesá mlyna a alej sa už uberal do Váhu.
 Aby udia mohli prechádza  na druhú stranu 
ulice, boli na viacerých miestach vybudované 

Dr. 
Š. Zají ek

F. Bolebrucha

J. Koutná

do 2. apríla

SKALI ANIA U NÁS



ZÁHRADKÁRI BILANCOVALI

Pod Rovencom

prof. Hri ovský
J. Kor ek
Ing. Verecký

lávky. V asti, kde sa odbo ovalo na Rajkovú, 
bol mostík a po jeho stranách dva malé dom eky. 
V jednom bola trafika a v druhom cukrovinky. 
Cez okienko predava ka (nesmelo sa poveda  
pani, hoci bola staršia, ale sle inka, lebo inak nám 
zabuchla)  predávala cukríky, okoládky, cukrkan-
del, pelendrek, tabli ky zemiakového cukru a na
požiadanie odsekla ve kým nožom kúsok tu-
reckého medu. Predávala aj krachélky, mali-
novku v sklených f ašiach a uzáverom s guli -
kou. Na maškrty sme ve a pe azí nemali, ale 
omu sme nemohli odola , bolo ko ka v mechu. 

Bolo to prekvapenie v rovnako poma ovanej 
a zalepenej papierovej krabi ke. Za málo pe azí 
ve a radosti. Chlapci si pýtali ažkú krabi ku, 
vtedy bolo pravdepodobné, že tam bude cínový 
voja ik alebo olovní ky (1 gu ka sa menila za 
10 hlinených)  a diev atá zase také, o hrkotali, 
aby tam boli korálky alebo prstienky. Získané 
duplikáty sme si potom vymie ali, ako dnes deti 
figúrky z kindervají ok.
 Neviem presne, kedy prebehla regulácia po-
toka, ale ke  som chodila do udovej školy v kláš-
tore, potok bol už zregulovaný. Tvoril ho betónový 
ž ab o hornej šírke asi pol druha metra a ku dnu 
sa zužoval. 

 Pred cestou, ktorá viedla z mesta na Kl ové, 
bol spád, „hu ák“, kde bola voda hlboká aj meter 
a odtia  širokým kovovým potrubím pretekala 
popod cestu na druhú stranu ku kaplnke. 
 V letných mesiacoch býval potok vyschnutý, 
alebo, ako sme hovorili, tieklo v om vody len 
žabe po kolená. Vtedy nastal as, kedy prvá ces-
ta detí zo školy v kláštore viedla k potoku. Potok 
sa nedal presko i , ale skáka  z boka na bok 
a odráža  sa o šikmé steny bola zábava. Chlapci 
boli v tom majstri a ke  bolo len málo vody, 
odvážili sme sa preskakova  aj my, diev atá. 
V zime, ke  potok zamrzol, bola pre deti zase 
zábava. Diev atá sa šmýkali, ale chlapcov, o 
mali na topánkach podkovi ky, nikto nepred-
behol.
 Po vojne v ase pä ro ných plánov sa tvár 
mesta  závratnou rýchlos ou menila. V miestach 
starých dom ekov stoja dnes inžiaky, pribúdajú 
nové sídliská a ulíc máme to ko, že my, starší, sa 
už nevieme ani zorientova . 
 Som v a ná, že v Novomestskom spra-
vodajcovi na poslednej strane je vždy obrázok 
starého mesta. Starší sa vracajú do spomienok 
a mladí môžu porovnáva .                                               

A. Paulechová 
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Miroslava Antala

Ing. Ivan Estergájoš,
 Ing. Jozef  Ku erák Ing. Filip 

Hor ák

(na foto)

Rudolf Macko

 Miroslavom Fetrom
Dr. Juraja Chorváta

Ing. Jozefom 
Dvorštiakom
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