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FESTIVAL ANI KY JURKOVI OVEJ FOTOOBJEKTÍVOM 
     XVIII. Festival A. Jurkovi ovej  (FAJ) sa za al pri rodnom dome význam-
nej novomestskej rodá ky. K prítomným sa po preslove tajomní ky MO 
MS v Novom Meste nad Váhom Mgr. Jany Lackovej prihovorila i preds. 
Únie žien Slovenska I. Belohorská (1). Vyzdvihla význam a prínos jednej 
z prvých slovenských here iek. 
       Francúzske  piesne  v interpre-
tácii D. Malotu k výstave návratistky 
J. Malotovej (v avo 2) akoby predzname-
nali  úvodné sú ažné predstavenie o fran-
cúzskej  spevá ke  E. Piaf. Skôr ako sa 
za al herecký koncert jej  hlavnej  predsta-

vite ky, v role  novej  
riadite ky  FAJ sa  vo 
výstavnej  sieni MsKS  
predstavila PhDr. 
K. Hejbalová (vpra-
vo 3).   Po odovzdaní akovného listu primátorom mes-
ta doterajšiemu riadite ovi FAJ PhDr. A. Kore ovi  (4) sa  
ujala  milej  povinnosti  
a privítala  here ku  

. Na-
sledoval slávnostný 
akt odovzdania Kvetu 
Tálie (5). Za  udelené 
ocenenie here ka  po-

akovala precítenou 
recitáciou  Smrekovej 
básne a nasledovaná 
návštevníkmi stánku 
kultúry vo foyer MsKS 
spolu s primátorom 
mesta Ing. Jozefom 

Trstenským odhalili tabu ku  s menom a  podpisom držite ky  
v poradí XIV. Kvetu Tálie (6). 

      Potom už nastal 
trojd ový  maratón  
sú ažných divadel-
ných predstavení  a na
záver  vyhlásenie  vý-
sledkov. Laureátom
festivalu sa stalo Dub-
nické divadlo z Dub-
nice  nad Váhom (7) 
a cena za  najlepší 
ženský herecký výkon 

smerovala do Žiliny predstavite ke  E. Piaf J. Horváthovej - 
Tichavskej (v avo 8) z Divadla Lemniskáta.

(1)(1)

(2)(2)

(3)(3)

(4)(4)

(5)(5)

(6)(6)

(7)(7)

(8)(8)



NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY

14. apríla  
uskuto nilo 2. zasadanie poslancov MsZ

na-
kladanie s majetkom mesta

návrh spôsobu prevodu 
a podmienok obchodnej  verejnej  sú aže (OVS) 
na  predaj nehnute nosti – asti pozemku na Ul. 
banske

VZN mesta  . 2/2015 Trhový poriadok 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhovom mieste – príležitostný trh De  
mesta a VZN mesta . 3/2015 Trhový poriadok 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhovom mieste – príležitostný trh No-
vomestský jarmok

De  mesta 19. júna Novo-
mestský jarmok 18.- 20. 
septembra. 

súhlas i nesúhlas so zria-
dením elokovaného pracoviska Súkromného 
centra špeciálno - pedagogického poradenstva 
(SCŠPP)  Kálnica na území mesta Nové Mesto 
nad Váhom 

: PhDr. K. Hejbalovú, 
Ing. V. Vienerovú, Mgr. T. Šustekovú a I. Vráblika 
a : Mgr. J. Šteklerovú, Ing. E. 
Ruži kovú, PhDr. P. Marákovú, a J. Jurigu

 odvolalo
PhDr. A. Kore a  - ZŠ Tematínska, 

Mgr. J. Kincela – ZUŠ a RNDr. E. Jur ovú – ZUŠ.

návrh na vymenovanie 
riadite a  príspevkovej organizácie  mesta – 
Technických služieb mesta v Novom Meste  nad 
Váhom. 

(Z materiálov MsZ spracovala - red. -)



BUDÚCICH PRVÁ IKOV VIAC AKO VLANI

Z OTVORENIA ZARIADENIA PRE SENIOROV

(vpravo)

Tren iansky samosprávny kraj, Mesto Nové 
Mesto nad Váhom Obec Nová Bošáca a ObV 
SZPB v Novom Meste  nad Váhom 



ŠTÚDIA CYKLISTICKÝCH TRÁS ONEDLHO NA SVETE

parko-
visko pri križovatke  Slne nej ul. a Zelenej 
ul., Ul. Javorinská - parkovisko pri športovej 
hale, Lesnícka ul. - parkovisko pri MŠ, Ul. 
Považská - parkovisko pri garážach.

Ul. Slovanská - nákladná vrátnica do  

bývalého OBAL-u, Ul. Benkova - parkovisko pri 
skleníkoch TSM, Mnešická ul. - parkovisko 
pri bývalej Salvii a Ul. Hollého - trhovisko.

Mimo uvedených termínov
do Zberného 

dvora na Ul. banskej v Po až Pia od 7,00 
do 15,00 h, Str do 18,00 h a So od 8,00 do 
12, 00 h

K OSLOBODENIU VLASTI
70. výro ia oslobodenia 

našej vlasti 

ZBER NEBEZPE NÉHO ODPADU



H  
Borovienka a DFS akanka  
pri MsKS v Novom Meste  nad 
Váhom

predseda Vlády SR 
Robert Fico a minister školstva, vedy, výskumu 
a športu SR Juraj Draxler  za  prítomnosti vede-
nia  mesta  a školy 

 duálne vzdelávanie a podporu odbornej praxe 
vo firmách

„O akávame pomerne ve ký záujem 
zamestnávate ov o tento produkt. Po núc 
1. septembrom nastane obdobie, ke  za nú 
plati  v praxi konkrétne u ebné zmluvy. 
O akávame, že celkový dopad na štátny roz-
po et do roku 2018, pokia  ide o da ové ú avy, 
môže by  až 26 - 27 miliónov €,"
„Tieto peniaze nám budú chýba  v rozpo te, 
ale efekt, že tu bude kontakt medzi praxou 
a vzdelávaním, je obrovský,"

DUÁLNE VZDELÁVANIE UVIEDLI DO ŽIVOTA



O CHODNÍKOCH I PRIECHODE PRE CHODCOV

vedúci oddelenia  výstavby, 
rozvoja mesta a dopravy MsÚ v Novom Meste  
nad Váhom

firmy Stavokomplet, s.r.o., Stará Turá 

 fir-
ma Trim, s.r.o., Dubnica nad Váhom

KRONIKA ŽIVOTA DUŠANA MACEJKU SA ZAVRELA



Jany Malotovej
Eva Landlová

Matej Landl

Jelenou Horváthovou – Tichavskou

Dr. M. Timko

riadite ke Festivalu 
A. Jurkovi ovej PhDr. K. Hejbalovej

PhDr. 
A. Kore ovi

Ing. J. Trstenský

AKÝ ZA IATOK, TAKÝ KONIEC: VYNIKAJÚCI!



V PLÁNE ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY

PhDr. 
E. Berkovej

 I. Radošinskému

(v marci oslávil úctyhodných 80 rokov)
predstavi  výstavou, ktorou mnohých pre-

kvapí

Pokra ovanie na 4. str. progr. prílohy

MNOHÝCH PREKVAPÍ



8. apríla  v Spolo enskom dome

Minister-
stvo obrany SR, Oblastná organizácia SZPB 
a Mesto Nové Mesto nad Váhom

Jozef 
Trstenský Ján Hulínek

 Richard Zimányi

Helene Poriezovej
poslednej žijúcej 

Novomeš anke,  ktorá prežila holokaust

OCENILI VYŠE ŠES DESIAT DRŽITE OV 255-KY

Vynikajúci pedagóg 
Tren ianskeho kraja 2015

Bc. Peter Hor ák

Riadite kou Centra sociálnych služieb 
v Novom Meste nad Váhom Ing. Miriam 
Mrázová

S T O R O N Á  J U B I L A N T K A  N A  R A D N I C I

Ing. Jozef Trstenský
PhDr. K. Hejbalovou, 

Ing. V. Vienerovou Ing. 
D. Današom



SVÄTÝ FLORIÁN POZÝVA I UPOZOR UJE

De  otvorených 
dverí

Týžd a modrého gombíka

Deti de om

S MODRÝM GOMBÍKOM DETI DE OM

predsední ka  Klubu dôchodcov v Novom Meste  
nad Váhom

BLAHOŽELÁME



NA JAVISKU ZÁBAVA - RECEPT NA ÚSPECH?

HLAVNÉ CENY XVIII. FESTIVALU A. JURKOVI OVEJ

(Kompletné  výsledky XVIII. FAJ nájdete na: www.msks.sk)



V MINULOSTI KRITIKA, DNES VÍ AZSTVO

Dubnického 
divadla z Dubnice nad Váhom

titulu laureáta XVIII. 
Festivalu Ani ky Jurkovi ovej

„Vzdialil sa od nich a vznášal 
sa do neba.“

„ oko vek ste urobil jednému z týchto 
najmenších, mne ste to urobili.“

„Ja som s vami po všetky dni 
do skon enia sveta.“

BLÍZKO I ALEKO? 





o 8,30 h zo Zelenej vody (hotel Perla)

V  ase od 15,30 do 16,30 h 

na Námestí slobody v Novom Mes-
te nad Váhom

firma CREDO – TRADE, 
spol. s r. o

POZVÁNKA NA MEMORIÁL PAVLA IRKU

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!!!



VÝSTAVY

Kyticu v aky mamám a starým ma-
mám

Divadielko 
galéria

KYTICA V AKY

KONCERT DUŠANA MALOTU
CHANSON, S´IL VOUS PLAIT...

Jany Malotovej

(viac vo vnútri ísla)

D I VA D I E L KO  G A L É R I A 
H R A KY  N A  C E S T Á C H

JANA MALOTOVÁ 
SNIVÝM ÚDOLÍM

MILAN STRUHÁRIK: SOCHY

Nejv tší tajemství 
T etí íše

BESEDA V KNIŽNICI
S MILANOM ZACHOM KU EROM

MAJÁLES

Detský 
folklórny súbor akanka pri MsKS v Novom 
Meste nad Váhom  
Mgr. A. Tobiášovej 

(viac vo 
vnútri ísla)

Jozef Opatovský
duo Mirka a Ondrej

AROVNÁ HELIGÓNKA



 

 
 
 

sobota 2. a nede a 3. o 15:00 h          CONTINENTAL FILM 
OVE KA SHAUN (SHAUN THE SHEEP THE MOVIE)                                    
Malá ove ka, ve ké mesto a úžasné dobrodružstvo. 
VB, Franc.,    rodinná animovaná komédia,       90 min.,             
originálne znenie bez dialógov, MP,               vstupné: 4 € 

 
sobota 2. a nede a 3. o 17:00 h          BARRACUDA MOVIE 
DAJTE MI POKOJ  (UNE HEURE DE TRANQUILLTÉ) 
Ja že som sebec? Michela, vášnivého milovníka hudby, 
stretlo ne akané š astie. Na blšom trhu objavil vzácnu 
gramofónovú plat u. A od tej chvíle  túži len po jedinom: 
v k ude a domácej pohode si vychutna  tento hudobný 
klenot  
Franc.,                          komédia,                         79 min.,         
eské titulky, MP 12+,                                    vstupné: 4 € 

 

 
 
 

sobota 2. a nede a 3. o 19:00 h          BARRACUDA MOVIE 
EX MACHINA 
Kde za ína lovek?    Dvaja muži a diev a tvoria sú as  
ve mi neobvyklého vz ahového trojuholníka, ktorý sa 
vytvoril v laboratórnom komplexe skrytom v srdci 
aljašskej divo iny. Bizarnos  ich spolužitia podtrháva fakt, 
že to diev a je robot. Atmosférický sci-fi triler z blízkej 
budúcnosti názorne ukazuje, ako to dopadne, ke  sa 
hráte na Boha. 
VB,          sci-fi triler,                        108 min.,      
slovenské titulky, MP 15+,                              vstupné: 4 €  

 
sobota 2. o 21:00 h                                      BONTON FILM  
VZKRIESENIE DÉMONA (repríza) 
(LAZARUS EFFECT) 
Kráska Olivia Wilde 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: 3,50 €  

  
streda 6. o 19:00 h                                                    ASFK                   
PROTI PRÍRODE (MOT NATUREN)  
Priamo iary a humorný portrét muža, ktorý sa túži 
vymani  zo zabehnutých ko ají. Je  to cesta do drsnej 
nórskej krajiny a do hlavy tridsiatnika Martina, mladého 
otca a manžela. Hlavnej úlohy sa zhostil sám režisér.  
Nórsko,                        dráma,                              80 min.,     
eské titulky, MP 12+,                        vstupné: 3 €, FK 2 € 

  
 

sobota 9. o  19:00 h, nede a 10. o  17:00 h          SATURN 
AVENGERS 2: VEK ULTRONA  
(THE AVENGERS: AGE OF ULTRON) 
Ve kolepé pokra ovanie najúspešnejšieho 
komiksového filmu všetkých ias. Najvýznamnejší 
superhrdinovia – Iron Man, Thor, Hulk, Captain America, 

ierna vdova a Hawkeye sa musia znova spoji  vo i 
hrozbe zni enia planéty. Zlovestný Ultron sa prebúdza  
USA,                             ak ný,                            140 min.,      
slovenské titulky, MP 12+,                              vstupné: 4 €  

 
sobota 9. o 21:30 h              LEN 1x     BARRACUDA MOVIE 
NEUTE IEŠ (IT FOLLOWS) 
Prežite najdesivejší orgazmus! Aké by to bolo, keby 

ahkých vý itiek 
svedomia za ali prenasledova  divné démonické 
prízraky, ktoré vás budú chcie  zabi ? Prvotriedny horor, 
ktorý pridáva alšie monštrum do zbierky tých najlepších 
filmových hrôz. Naviac je ve mi osviežujúce vidie  film, 
ktorého príbeh dáva zmysel bez toho, aby to znižovalo 
jeho strašidelnos .  
USA,                           horor,                               100 min., 
eské titulky, MP 15+,                                    vstupné: 4 € 

 
nede a 10. o 19:30 h            LEN 1x               BONTON FILM 
TO DIEV A MUSÍŠ MILOVA   
(SHE’S FUNNY THAT WAY) 
S kým si ustelieš, s tým budeš (spat) hra . 
Nebudeme si ni  nahovára , Isabel je ahká diev ina. 
Akonáhle vstúpi na Broadway, spustí lavínu bláznivých 
situácií. Niekto sa do nej totiž zamiluje a niekto zase až 
príliš dobre poznal jej nerestnú kariéru. A všetci sú tak 
trochu ženatí alebo vydaté  Hrajú: Owen Wilson, 
Jennifer Aniston, Imogen Poots, Will Forte, Rhys Ifans  
USA,                        živelná komédia,                 93 min.,  
eské titulky, MP 12+,                                    vstupné: 4 € 

 
streda 13. o  19:00 h                                                  ASFK 
MIRAGE (DÉLIBÁB) 
Moderný western o rasizme, rovnoprávnosti, moci a 
slobode. O africkom futbalistovi z malého mesta, ktorý 
musí utiec  po tom, o spácha zlo in. Svoje úto isko 
nájde na farme hlboko v ma arskej puste   
Ma ., SR,                      dráma,                            90 min.,      
slovenské titulky, MP 12+,                 vstupné: 3 €, FK 2 € 

 
 

 
 

sobota 16. o 15:00 h, nede a 17. o 17:30 h           ITAFILM     
MALÝ PÁN  
Malý Pán je sympatický chlapík, ktorý si spokojne nažíva 
v dutine malého v šku. Jednej noci sa mu však sníva 
pre udesný sen. Ke  sa zobudí, nedokáže sa zbavi  
pocitu, že mu nie o chýba, ale o je to, netuší. Aj vy ste 
zvedaví, o to je? 

R, SR,       rodinná bábková rozprávka,          83 min.,        
slovenský dabing, MP,                               vstupné: 3,50 € 

 

 USA,           

vás po nezáväznom sexe miesto 
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sobota 16. o 17:00 h          LEN 1x       BARRACUDA MOVIE   
LADÍME 2  (PITCH PERFECT 2) 
Natrieme vám to priam svetovo. Majú skvelé hlasy, 
dokonalé telá (až na výnimky) a sú krá ovnami v spievaní 
a capella, takže vo svojich vystúpeniach nepoužívajú 
hudobné nástroje. Pokra ovanie rozospievanej komédie.  
USA,                          komédia,                          113 min.,          
slovenské titulky, MP 12+,                              vstupné: 4 €  

 
sobota 16. a nede a 17. o 19:00 h       CONTINENTAL FILM 
MAD MAX: ZBESILÁ CESTA  
(MAD MAD: FURY ROAD) 
Štvrtý film Georga Millera o ,,Bojovníkovi na cestách" - 
Šialenom Maxovi.  
Austrália,       postapokalyptický triler,             123 min.,          
slovenské titulky, MP 15+,                              vstupné: 4 €  

 
sobota 16. o 21:00 h          LEN 1x        CONTINENTAL FILM 
ZABIJÁCI (FASANDRAEBERNE) 
Oddelenie ené o ženskú lenku tímu pátra v 
kruhu spolo enskej smotánky po riešení dvadsa  rokov 
starého prípadu vrážd.  
Dánsko,                 krimi-triler,                           119 min.,          
eské titulky, MP 15+,                                    vstupné: 4 €  

 

 
 
 

streda 20. o  19:00 h                                                  ASFK 
MOTÝLE (THE DUKE OF BURGUNDY) 
Na chátrajúcom š achtickom sídle žije zberate ka 
motý ov Cynthia s milenkou Evelyn a vo svojom 
svojbytnom a trochu výstrednom svete sa oddávajú 
sadomasochistickým hrám. Kinofilná lahôdka sa 
vyzna uje podmanivou erotickou atmosférou, výraznou 
hudobnou zložkou a odkazmi na sexploata né filmy 60. 
a 70. rokov.  
VB,                               dráma,                            104 min.,      
slovenské titulky, MP 12+,                 vstupné: 3 €, FK 2 € 

 
sobota 23. a nede a 24. o 15:00 h                        SATURN     
POPOLUŠKA (repríza)  
Nové oslnivé spracovanie klasickej rozprávky. 
USA,                rodinná rozprávka,                   106 min.,               
slovenský dabing, MP,                               vstupné: 3,50 € 

 
sobota 23. a nede a 24. o 17:00 h                           SATURN  
KRAJINA ZAJTRAJŠKA (TOMORROWLAND) 
V neznámom ase a neznámom priestore ukrýva sa 
dokonalé miesto, kam smú vstúpi  len vyvolení.  
Si jedným z nich? George Clooney a Britt Robertson vo 
ve kolepom sci-fi  
USA,           dobrodružný mysteriózny,            122 min.,          
slovenský dabing, MP 12+,                            vstupné: 4 €  

 
sobota 23. a nede a 24. o 19:00 h               BONTON FILM 
ŽIVOT JE ŽIVOT  
Ond ej Vetchý a Simona Stašová ako manželský pár rieši 
v komédii Život je život milostné a životné eskapády 
svojich troch dcér, ale predovšetkým svoje vlastné   

R,                               komédia,                          95 min.,             
eská verzia, MP 12+,                                    vstupné: 4 € 

 
sobota 23. o 21:00 h                                           FORUM FILM  
POLTERGEIST 
Vedia, z oho máš strach! 
Nové spracovanie klasického hororového príbehu o 
rodine, ktorej pokojný život sa obráti naruby, ke  sa v ich 
dome za nú dia  podivné veci!  
USA,                            horor,                                92 min.,         
eské titulky, MP 12+,                                    vstupné: 4 € 

 
 

 

 
 

streda 27. o 18:00 h                                   KINOPRENOSY 
CARMEN 
opera v kine 
Záznam celosvetového prenosu z Metropolitnej opery  
v New Yorku. Opera Georgesa Bizeta s Elinou Garan a  
v titulnej úlohe.  

ými a slovenskými titulkami 
200 min.                                                          vstupné: 7 € 
 
 

 
 

sobota 30. o 15:00 h, nede a 31. o 15:00 h a 17:00 h  
SEDEM ZHAVRANELÝCH BRATOV      MAGIC BOX     
Sedem nezbedných synov vyprovokuje svojím správaním 
matku k vyrieknutiu kliatby, ktorú vzápätí o utuje. Bratom 
už môže pomôc  len ich najmladšia sestra. Rozprávka na 
motívy Pavla Dobšinského. Scenár a réžia: Alice Nellis. 

R, SR,                rodinná rozprávka,                 85 min.,       
slovenská verzia, MP,                                    vstupné: 4 € 

 
sobota 30. o 17:00 h              LEN 1x                FORUM FILM   
DIVOKÁ DVOJKA (HOT PURSUIT) 
Dve nebezpe né krásky na úteku. Reese Witherspoon 
hrá v tejto ak nej komédii vzornú a snaživú policajtku, 
ktorej zveria do ochrany k ú ového svedka v súdnom 
procese s vplyvným mafiánskym bossom. Svedok je sexy 
manželka miestneho drogového dílera (Sofía Vergara)...  
USA,                 ak ná komédia,                        100 min.,       
eský dabing, MP 12+,                                   vstupné: 4 €  

 
sobota 30. a nede a 31. o 19:00 h       CONTINENTAL FILM 
SAN ANDREAS 
Tektonický zlom San Andreas vyvolá v Kalifornii 
zemetrasenie o sile 9 stup ov Richterovej škály. Pilot 
vrtulníka (Dwayne Johnson) a jeho bývalá manželka sa 
vydávajú na cestu z Los Angeles do San Francisca 
zachráni  svoju jedinú dcéru.  
USA,                    katastrofický,                         100 min.,       
slovenské titulky, MP 12+,                              vstupné: 4 €  

 
sobota 30. o 21:00 h                                           FORUM FILM  
POLTERGEIST 
(repríza z 23.5.) 
Nové spracovanie klasického hororového príbehu.  
USA,                            horor,                                92 min.,       
eské titulky, MP 12+,                                    vstupné: 4 € 

,,Q” dopln

Francúzsky s anglick
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(Dokon enie zo str. 7.)

KURZY V MÁJIKLUBY V MÁJI

Bezplat-
nej právnej poradne

PRÁVNA PORAD A

MNOHÝCH PREKVAPÍ 



Dušana Malotu: CHANSON, S´IL VOUS PLAIT..

Malotow koktejl

Estlakeom Bránili sme hrad 

DUŠAN MALOTA: CHANSON, S´IL VOUS PLAIT...

S  AKANKOU NÁS AKÁ MAJÁLES



VÝKON TRESTU DOMÁCEHO VÄZENIA (II.)
(Dokon enie  z minulého ísla)



K VIDENIU ZBIERKA ZBRANÍ A INÉ ZAUJÍMAVOSTI



RABÍNOVA CESTA

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad 
Váhom,  Gymnázium Nové Mesto nad Váhom 

Bilingválne slovensko – španielske gymná-
zium Nové Mesto nad Váhom



S ANIMA NÝM KURZOM K PRAKTICKÝM ZRU NOSTIAM



www. katkatours.skwww. katkatours.sk

MICHAL CHRÁSTEK V ZNAMENÍ VÝRO Í 

ANONYM NAHLÁSIL BOMBU V NEMOCNICI

Domu kultúry 
Javorina v Starej Turej 

(staroturianska sága) 
(z ge-

letky a spod geletky)



ŠKÔLKÁRI POMÁHALI PRIVOLA  JAR

 „Na Ve kú noc, po me deti spolu 
Zajkovi na pomoc. Nau me ho triedi  odpad. 
Papier, kov, sklo a plast. Modrá – papier! ervená 
- kov! Zelená – Sklo! Žltá – plast! Po me všetky 
múdre deti, pozbierajme tieto smeti. Treba nám 
ich vytriedi . Všetko Zajka nau íme, spolu s ním 
sa zabavíme a prírodu zachránime.“

SENIORI SA MAJÚ ...



Tým najkrajším pozdravom, čo na srdci máme, 
tou najmilšou spomienkou svoje prianie začíname.

K Tvojím vzácnym 70. narodeninám prajeme to, čo je najdrahšie - zdravie, 
to, čo človek hľadá - šťastie a čo človek pri troche porozumenia nájde - lásku.

Všetko najlepšie k životnému jubileu mojej drahej manželke, mamičke a babičke
Boženke KLÍMOVEJ    

želajú  manžel Jozef, syn Marián, dcéra Tatiana s manželom 
a vnúčatá Lucia a Patrik s priateľmi Tomášom a Dominikou

SRDE NÉ BLAHOŽELANIE

Odišiel tíško, ako odchádza de  a v našich srdciach zostáva spomienka len.
Nech s nami spomína každý, kto ho mal rád.

S P O M Í N A M E

ÚMRTIA V MARCI

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

KRSTY V MARCI SOBÁŠE V MARCI
Jozef Gažo a Marcela Holecová

Weifeng Xu a Huihui Yan
Bc.Peter Kurák a Katarína Hložková



as  plynie, boles  stále trápi, len náš dobrý otec sa k nám už nevráti.

Odišiel si cestou, kde každý ide sám, len brána spomienok zostala dokorán

Osud zavrel Tvoje o i, srdce prestalo Ti bi , 
ale v našich srdciach navždy budeš ži .

Odišla si tíško z nášho života, ale krásne spomienky a ve ná láska v nás 
stále ostávajú, pretože ten, kto žije v našich srdciach, nikdy neumiera.



BASKETBALISTKY NA TURNAJI WIEN 2015

Hoci si odišiel a niet a medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami. 
as plynie, ale spomienky bolia a zabudnú  nedovolia.

           O Od polovice mája prechádza zimný  šta-d polovice mája prechádza zimný  šta-
dión na letnú prevádzku s umelou plochoudión na letnú prevádzku s umelou plochou



BEH NA BRADLO

Bro a Dobiášová 

Janka 
Ochránková (na foto)

JANKA S HATTRICKOM VÍ AZSTIEV

MEMORIÁL P. JAKUBÉCIHO

 • 

KEDY NA FUTBAL



(2)

(4)

(6)

(8)



Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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