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Moderné bývanie s kvalitným architektonickým riešením. 
Slne né byty s výh adom na mesto.  

 Objekt sp a požiadavky na dnešné bývanie. 
Atraktívne byty, dostupnos , parkovanie pre vozidlá priamo v objekte, vý ah, 

vlastné pivni né priestory.

Vynikajúca poloha objektu v centre mesta, ahko dostupná autom i pešo. 
Zárove  ve mi tichá a k udná. 

Pešia dostupnos  komplexnej ob ianskej vybavenosti i centra mesta.



NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
 4. zasadanie 

mestského zastupite stva (MsZ)
4. schôdzka mestskej rady (MsR)

nakladania s majetkom mesta

Hodnotiaca správa k plneniu 
Programového rozpo tu mesta  k 31. decembru 
2014 mesto splnilo príjmy 
14 027 115 € výdavky erpalo 12 987 
896 €. výnosy  4 704 377 €

náklady  4 332 529 € MsKS
výnosy 557 778 € náklady

568 084

návrhu úpravy Programového 
rozpo tu mesta - 1. zmena. Rozpo et

príjmy spolu aj výdavky 
spolu sú rozpo tované vo výške po 17 545 599 €

. 4/2015 O organizovaní verejných športových 
podujatí

VZN .5/2015 
O zriadení elokovaného pracoviska MŠ, Po ovníc-
ka ul. so sídlom Odborárska ul

(Z materiálov MsZ spracovala –red.)



PRIBUDNÚ NOVÉ DETSKÉ IHRISKÁ

pozn. red.

JARMOK ROZTO Í KOLESO ZÁBAVY A NÁKUPOV

ilustráciami Vlada Pavlíka

VIII. národná autorská sú až 



Z A Í N A  S A  N O V Ý  Š K O L S K Ý  R O K

vedúci oddelenia školstva, mládeže  
a telesnej kultúry MsÚ v Novom Meste nad 
Váhom



 „Zásadne nesúhlasíme so zmenou územ-
ného plánu (ÚP) kvôli budúcej výstavbe 26 
rodinných domov, ktorá by znemožnila dote-
rajšie rekrea né využívanie územia všetkými 
obyvate mi Nového Mesta n. V. Žiadame pos-
lancov MsZ, aby tento zámer odmietli a v zá-
väzných regulatívoch ÚP, naopak, posilni-
li rekrea né využívanie Kamennej ako mimo-
riadne dôležitého verejnoprospešného záujmu,“

 Navyše, lokalita  sa nachádza  v ochrannom 
pásme vodného zdroja, v krasovom území s  jas-
ky ami. Je vzdialená len zhruba  600 metrov od 
národnej prírodnej pamiatky achtická jasky a 
a tesne pri Jaskyni nad kame olomom, v ChKO 
Malé Karpaty, v ochrannom pásme lesa.

„V sú asnosti  prebieha pripomienkovacie 
konanie k strategickému dokumentu a k devia-
tim návrhom na zmenu územného plánu mesta. 
S 8 z nich mesto zásadný problém nemá, 
problematická je práve zmena územného plánu 
v lokalite Kamenná, kde nesúhlasné pripomien-
ky  majú ob ianska iniciatíva, po ovníci i súkrom-
ný sektor. Mesto sa musí rozhodnú , i túto 
zmenu bude aj na alej prerokováva , alebo ju 
vypustí a bude prerokováva  iba ostatné zmeny 
územného plánu mesta bez Kamennej,“

KAMENNÁ NENECHALA KAME  NA KAMENI

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

V ZÁKLADNEJ ŠKOLE OD SEPTEMBRA ŠKÔLKA



riadite ka Centra sociálnych služieb v No-
vom Meste nad Váhom

v predpredaji po 8 €  v Centre sociálnych služieb 
na Bernolákovej ul. 14 v Novom Meste n. V. 

 v de  benefi ného koncertu 
priamo na mieste za 10 €

S PROGRAMOM PESTRÝM AKO DÚHA

Talianska, Kolumbie, 
íny, Brazílie, Kanady, Indie, Belgicka, Nigérie, 

Kuby, Montenegra, Bulharska, Ukrajiny, 
Turecka, SRN, Uzbekistanu, Rumunska, 
Egypta, Bosny a Hercegoviny, Po ska, Srb-
ska, Macedónska, Anglicka, Bieloruska, 
Austrálie, Iránu, Francúzka, Grécka, ako i zo 
SR a R

VYŠE 80 AUTOROV Z TAKMER TRIDSIATKY KRAJÍN



SEPTEMBROVÉ STRETNUTIE NOVOMEŠ ANOV

CHÝBA  BUDE RODINE, I TEJ NOVOMESTSKEJ
 redaktor a básnik s nevšedným 

talentom 

Návraty do Nového Mesta 
nad Váhom

 •



CANTABILE S LESKOM BRONZU

Magda Paveleková
Kvetu Tálie 

MAGDA PAVELEKOVÁ V HERECKOM NEBI



SLEDUJTE AJ NA TV POHODA 27. SEPTEMBRA

Š T V O R L Í S T O K  P R E  T A L E N T Y

pod a  
scenára Novomeš ana

(na foto) Talentované deti zo sociálne znevýhodnených 
skupín môžete podpori  aj vy zaslaním darcov-
skej SMS

•
spolo enskom dome



REPREZENTOVALI FARNOS  I MESTO
Po úspechu SZ Cantabile na medzinárodnej 

sú ažnej prehliadke Slovakia folk 2015, ktorý 
sa umiestnil v bronzovom pásme, púhych pä  
bodov za hranicou strieborného pásma, tu máme 

alší významný po in v oblasti zborového spe-
vu. 

ako je možné,
že spevácky zbor z nášho mesta dostal príležitos  
vystúpi  v týchto historických klenotoch Prahy

 *Mohli by ste nás bližšie oboznámi  s to-
horo ným pôsobením zboru v „stovežatej“?

K svätej 
Cecílii

 * o okrem už spomínaných aktivít obsahoval 
váš pražský pobyt? 



PO ZLATEJ BRÁNE NA OBZORE VODNÍK 

Privítali nás ako zvy ajne ve mi srde ne

Vzh adom na  ubytovacie  možnosti sme 
na Dolnú zem cestovali jedenásti. Dovedna sme 
odohrali tri predstavenia. Prvé pre škôlkárov. 
Ve er v ten istý de   nás akal do posled-
ného miesta zaplnený amfiteáter. Deti, mládež, 
dospelí – všetci boli zvedaví na to, s ím sme 
k nim prišli tentoraz. Sú totiž zvyknutí, že  
na Zlatú bránu vždy „klopeme“ novou roz-
právkovou hrou. 

 Hra ky na cestách sa stretli s výbornou 
odozvou u publika, dokonca  sa  k nám donies-
lo, že sa vraj z roka na rok stále zlepšujeme. 
Raz darmo, prax a skúsenosti s pribúdajúcimi 
novými hrami a ich  reprízami spravia svoje...-

Reakcia na  bola  podobná predchádza-
júcim dvom - úžasná. I to nás nabáda ís  s báb-
kovým divadlom alej. Pre  zmenu naše ú inko-
vanie v Kysá i priviedlo domácich na myšlienku 
opráši  niekdajšiu slávu  tamojšieho bábkového 
divadla. Už dlhšie  sa s ou pohráva divadelný 
inovník Janko Privizer, ktorý sa  kedysi  venoval 

bábkárskemu kumštu, no potom presedlal a do-
dnes sa venuje inohre.

I to je jeden z dôvodov, že za íname 
s prípravou novej bábkovej rozprávky, tentoraz 
o vodníkovi, aby sme sa ou po plánovanej 
premiére v Divadielku galéria niekedy v máji  
predstavili v júni v družobnom Kysá i. Dnes  
sme zatia   na  za iatku. V sú asnosti pracujem 
na scenári rozprávky, aká ma výroba bábok 
a od  nového roka  chceme  za a  s nácvikmi 
hry. A to nie  je všetko. V roku 10. výro ia založe-
nia DG plánujeme prís  pred našich divákov 
s prekvapením. Viac ale neprezradím, potom by  
nešlo o prekvapenie

VRÁTILA SA DOMOV



„kde 
sa nebo spája so ze-
mou.“

 „Ticho lie i. 
A kto z nás je úplne zdravý!? ...“

„Prídeme k nemu a urobíme si u ho príbytok.“  

www. katkatours.skwww. katkatours.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!!!

TICHO LIE I





NÁVRAT DO MOSKVY

 (*1938) je ruský sce-
nárista a režisér. 
 Ide o jedného z najznámej-
ších a najuznávanejších
ruských filmových režisérov 
všetkých ias.



PRÁVNA PORAD A

NOVOMESTSKÝ OSTE

ZÁPIS DO KURZOV MsKS

VÝSTAVA

zápis do kurzov V škol. roku 
2015/2016 anglický 
a francúzsky jazyk pre za iato níkov, cvi enie  
pre ženy, joga a  tane no - pohybový kurz pre 
deti od 5 do 9 rokov

KYSUCKÝ PRAME

PRIPRAVUJEME

P R I P R AV UJ E M E  DA R E K

M. Viteková, 
E. Berková a O. Nápokyová

HS PREMENY

KLUBY V SEPTEMBRI

(viac na 4. str. progr. 
prílohy).

NOVOMESTSKÝ JARMOK

DIVADIELKO GALÉRIA

TANCOVALA JEDNO LETO

ZA AROVANÝ LES



streda 2. o 20:00 h                              BARRACUDA MOVIE                   
ALEKO OD HLU NÉHO DAVU  

(FAR FROM THE MADDING CROWD) 
Najnovšie spracovanie klasického románu z viktoriánske-
ho Anglicka druhej polovice 19. storo ia. 
USA,                    romantická dráma,                119 min.,      
slovenské titulky, MP 12+,                 vstupné: 4 €, FK 3 € 
 

 
sobota 5. a nede a 6. o 16:00 h          CONTINENTAL FILM 
UUUPS! ARCHA JE FU   
( )                          
Zachrá  sa kto môžeš!! Blíži sa obrovská povode , 
dostato ne ve ká na vyhubenie akéhoko vek života na 
Zemi. Ra afáci Dejv a jeho syn Finík sa dostali na 
Noemovu archu na poslednú chví u za pomoci 
Grumpíkov Lísky a jej dcéry Ley. Ke  však archa 
odchádza, Finík a Lea na nej omylom nie sú. 
Nem., Belg.,    animovaná rodinná komédia,     86 min.,               
slovenský dabing, MP,                                    vstupné: 4 € 

 
sobota 5. a nede a 6. o 18:00 h                     FORUM FILM 
OFAJ  (AMERICAN ULTRA)                                    
Pokojný život milovníka trávy a jeho priate ky v malom 
ospalom meste ku je náhle narušený, ke  Mika dobehne 
vlastná minulos  a za ne sa o ho zaujíma  vláda USA. 
USA,                zhulená ak ná komédia,             96 min.,             
eské titulky, MP 15+,                                    vstupné: 4 € 

 
 

sobota 5. a nede a 6. o 20:00 h                       MAGIC BOX  
KURIÉR: REŠTART (LE TRANSPORTEUR) 
Bývalý žoldnier pre zvláštne vojenské operácie Frank 
Martin (Ed Skrein) momentálne žije menej 
nebezpe ným životom. Teda aspo  si to myslí. Pracuje 
ako kuriér najrôznejších typoch zásielok pre rôznych  
pochybných zákazníkov…      Scenár: Luc Besson! 
Fr,                              ak ný triler,                        90 min.,      
eská verzia, MP 12+,                                    vstupné: 4 €  

 
sobota 5. o 22:00 h                                                     ITA FILM  
RYTMUS SÍDLISKOVÝ SEN (repríza)  
Intímne spovede Rytmusa a jeho najbližších vykreslia 
sklada ku jeho komplikovanej osobnosti. V živote Patrika 
“Rytmusa” Vrbovského si mnohí z vás nájdu aj ten svoj 
príbeh. Pochopia, že sídliskový sen nie je o drahých 
autách, retázkach a hodzinách, ale o nie om úplne inom.   
SR,                         dokument,                             90 min.,            
slovenská verzia, MP 12+,                          vstupné: 3,5 € 

  

 
streda 9. o 20:00 h                              CONTINENTAL FILM  
MALÁ Z RYBÁRNE 
Hlboko pod morskou hladinou, sprevádzaný rybím 
orchestrom, rozpráva hlas mora príbeh Morského krá a a 
jeho dcéry Malej. Rovnako ako mnohí iní opustil krá  so 
svojou staru kou matkou a tromi dcérami 
Prostrednou a Najstaršou vydrancované vody a odišli 
ži  medzi udí  

R,               rozprávka pre dospelých,              75 min.,          
eská verzia, MP 12+,                       vstupné: 3 €, FK 2 €     

 

 
sobota 12. a nede a 13. o 16:00 h     BARRACUDA MOVIE          
MIMONI (3. repríza)  
Najžltšia filmová udalos  roka!  
USA,         animovaná rodinná komédia,           90 min.,           
slovenský dabing, MP,                                    vstupné: 3 €  

 
sobota 12. a nede a 13. o 18:00 h      CONTINENTAL FILM 
ULETENÁ PARÍŽANKA  
(CONNASSE, PRINCESSE DE COEURS)             
Ke  je tridsa ro ná Camilla blbka od narodenia, 
vyhodená z alšieho zamestnania, rozhodne sa nadobro 
skon i  s ordinérnym spôsobom života. Cie  je jasný: 
jedinou vhodnou možnos ou je sta  sa š achti nou. 
Rozhodne sa odletie  do Ve kej Británie. Práve tam sa 
nachádza posledný slobodný princ, ktorý nemá žiadnu 
vadu (aj ke  je to ryšavec, ale o už) a ktorý je vo 
vhodom veku – princ Harry.  
Franc.,                          komédia,                          82 min.,          
eské titulky, MP 12+,                                    vstupné: 4 € 

 
sobota 12. a nede a 13. o 20:00 h                       ITA FILM           
NIKDY NIE JE NESKORO  
(RICKI AND THE FLASH) 
Oscarová Meryl Streep ukáže svoj herecký a spevácky 
talent v úlohe svojráznej rockerky Ricki Rendazzo, ktorá 
sa po rokoch vracia k rodine, ktorá ju vôbec ne aká 
s nadšením  
USA,                   komediálna dráma,                101 min.,      
slovenské titulky, MP 12+,                              vstupné: 4 € 

 
sobota 12. o 22:00 h      LEN 1x           BARRACUDA MOVIE          
SINISTER 2  
Nerušte deti pri hraní! Opä  sa vracia Bagul, strašidelný 
pohanský démon požierajúci detské duše   
USA,                             horor,                               97 min.,      
eské titulky, MP 15+,                                    vstupné: 4 € 

 
streda 16. o  18:00 h !!!                                  KINOPRENOSY          
VESELÁ VDOVA (MERRY WIDOW) 
Prenos z Metropolitnej opery v New Yorku! Známa opera 
Franza Lehára s výbornými interprétmi a príjemnými 
melódiami v angli tine so slovenskými titulkami. 
 USA,                        opereta,                                 3 hod.,      
slovenské titulky, MP 12+,                              vstupné: 7 €   

 Malou, 
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sobota 19. a nede a 20. o  16:00 h                  FORUM FILM  
MUNO: STRÁŽCA MESIACA   
(MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE) 
Malý faun Muno bol menovaný strážcom mesiaca, ale 
ke že má málo skúseností, spôsobí nehodu, ktorá ohrozí 
nielen Mesiac, ale i Slnko. Aby napravil svoju chybu, 
musí sa spolu so svojimi priate mi postavi  nebezpe né-
mu Titánovi a vráti  nebeským telesám ich miesto na 
oblohe. 
Franc.,     animovaný rodinný dobrodružný,     85 min.,     
slovenský dabing, MP,                                    vstupné: 4 € 

 
sobota 19. a nede a 20. o 18:00 h      BARRACUDA MOVIE                    
LABYRINT: ZHORENISKO  
(MAZE RUNNER: SCORCH TRIALS) 
Ke  Thomas a jeho kamaráti dokázali uniknú  
z vražedného labyrintu, dúfali, že sa opä  vrátia k svojim 
starým životom. Nemohli sa však viac mýli   Miesto 
slobody ich akal len postup do druhej fázy skúšok, ktoré 
pripravila organizácia Z.L.S.N. Pre Thomasa a jeho 
kamarátov tak behanie ani z aleka nekon í. Ich alší 
útek ich zavedie na Spálenisko, najviac vysušenú as  
planéty plnú nepredstavite ných prekážok. 
USA,                     ak ná sci-fi,                          129 min.,               
slovenské titulky, MP 12+,                              vstupné: 4 € 

 
sobota 19. o 20:10 h      EURÓPSKE KINO     FILM EUROPE  
ÚŽASNÝ BOCCACCIO  
(MARAVIGLIOSO BOCCACCIO)  
Pod a majstrovského diela DEKAMERON.  
Florencia, 13. storo ie, šíri sa mor. Traja chlapci a sedem 
diev at sa rozhodne ujs  z mesta a h adajú úto isko  
v prírode. Krátia si chví u rozprávaním príhod ktoré 
majú by  o láske. O láske, ktorá im pomôže zabudnú  na 
neistú dobu v ktorej žijú  
Tal., Fr.,    historická komediálna dráma,        120 min.,         
eské titulky, MP 15+,                        vstupné: 4 €, FK 3 € 

 
sobota 19. o 22:10 h, nede a o 20:10 h           MAGIC BOX  
GANGSTER KA      
Založené na skuto ných udalostiach.Radim Kraviec alias 
Ká ko sa vyzna uje vysokou inteligenciou a talentom pre 
dokonalý podvod. Kde iní siahajú po zbrani, on využíva 
lsti, armády právnikov a monštruózny kapitál   

R,                              kriminálny,                       90 min.,                
eská verzia, MP 15+,                               vstupné: 3,50 € 

streda 23. o  20:00 h                                             ITA FILM   
O AMI FOTOGRAFKY 
Zuzana Miná ová patrí dodnes k najvä ším osobnostiam 
slovenskej i eskej fotografie. Ako die a zažila hrôzy 
druhej svetovej vojny, o ktorých sa rozhodla po prvýkrát 
prehovori . 
SR, R,               dráma, dokument,                   81 min.,      
slovenská verzia, MP 12+,                 vstupné: 4 €, FK 3 € 

 
sobota 26. o 16:00 h                   SATUR ENTERTAINMENT 
V HLAVE (repríza) (INSIDE OUT)                      LEN 1x      
Repríza výborného animovaného filmu!  
Obdobie dospievania diev atka Riley ovládaného svojimi 
emóciami
USA,         rodinná animovaná komédia,           90 min., 
slovenský dabing, MP 7+,                         vstupné: 3,50 € 

 
sobota 26. a nede a 27.  o 18:00 h     CONTINENTAL FILM  
STÁŽISTA (THE INTERN)                       
Robert de Niro hrá Bena Whittakera, 70-ro ného vdovca, 
ktorý zistí, že na dôchodku to nie je také, ako si vysníval. 
Chopí sa príležitosti a vráti sa spä  do pracovného 
kolobehu ako stážista online fashion stránky, ktorú 
vlastní Jules Ostin (Anne Hathaway). 
USA,                           komédia,                         121 min.,          
slovenské titulky, MP 12+,                              vstupné: 4 €  

 
sobota 26. o 20:00 h                        BARRACUDA MOVIE  
EVEREST                                                         LEN 1x     
V letovej výške Boeingu nemá udské telo šancu preži . 
Napriek tomu sa udia do takej výšku šplhajú, aby pokorili 
Everest, najvyššiu horu sveta. Kašlú na nepohodlie, 
zimu, nástrahy po asia a aj na to, že sa dole už nemusia 
nikdy vráti . 
USA,               dobrodružná dráma,                  121 min.,          
slovenské titulky, MP 12+,                              vstupné: 4 € 

 
sobota 26. o 22:00 h                                             ITA FILM  
INSIDIOUS: KAPITOLA 3 (repríza)               LEN 1x      
Najdesivejšia kapitola od tvorcov kultových hororov Saw, 
Paranormal Activity a Sinister sa vracia na za iatok ságy 
Insidious, je úvodom celej série a dejovo samostatným 
filmom. Parapsychologi ka Elise Rainier  žije sama 
v ústraní, ke  ju jedného d a vyh adá mladu ká Quinn 
s prosbou o pomoc.  
USA,                               horor,                             97 min.,         
slovenské titulky, MP 15+,                         vstupné: 3,50 € 

 
nede a 27. o 20:00 h                                      APK CINEMA  
INTIMITY                                                         LEN 1x         
Romantický film zložený zo siedmich príbehov o láske, 
ktoré sa medzi sebou prelínajú. Nahliadneme do 
intímneho súkromia zamilovaných párov  v okamihu kedy 
riešia citový milostný problém úmerný ich veku a povahe. 

R,               romantická komédia,                   104 min.,         
eská verzia, MP 12+,                       vstupné: 4 €, FK 3 € 

 
streda 30. o 20:00 h                                                         ASFK  
KOZA  
Fascinujúci portrét balansujúci medzi dokumentom 
a fikciou. Pred dvadsiatimi rokmi reprezentoval 
Slovensko na olympiáde v Atlante. Dnes žije Peter Baláž, 
prezývaný Koza, so svojou ženou Mišou a die a om na 
hranici chudoby  
Festivalové ocenenia: Filmový festival Vilnius Kino 
Pavasaris: Cena za najlepší film v sú aži Nová Európa - 
Nové mená a Cena Medzinárodnej konfedderácie 
artových kín C.I.C.A.E. , Festival goEast/ Wiesbaden:  
Cena za najlepšiu réžiu a Cena FIPRESCI, Festival 
IndieLisboa: Zvláštne uznanie TVCine & Séries od poroty 
filmových blogerov, at . 
SR, R,                 dokument dráma,                  75 min.,          
slovenská verzia, MP 12+,                 vstupné: 3 €, FK 2 €     
viac na www.kinopovazan.sk 
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18. 9. 2015 – 20. 9. 201518. 9. 2015 – 20. 9. 2015

 15,00 h15,00 h
15,30 h15,30 h
16,30 h16,30 h
17,30 h17,30 h
19,00 h19,00 h

10,00 – 18,00 h10,00 – 18,00 h MsKS, miestnos  . 21MsKS, miestnos  . 21
14,00 – 19,00 h14,00 – 19,00 h oproti Spolo enskému domuoproti Spolo enskému domu
17,00 h17,00 h

výstavná sie  MsKSvýstavná sie  MsKS

XVIII. FESTIVAL DYCHOVÝCH  HUDIEBXVIII. FESTIVAL DYCHOVÝCH  HUDIEB
VIII. NOVOMESTSKÁ NOTAVIII. NOVOMESTSKÁ NOTA

 10,00 h10,00 h
11,45 h11,45 h
13,30 h13,30 h
15,15 h15,15 h
16,30 h16,30 h

18,30 h18,30 h
21,00 – 02,00 h21,00 – 02,00 h

Spolo enský domSpolo enský dom

8,00   – 19,00 h8,00   – 19,00 h oproti Spolo enskému domuoproti Spolo enskému domu
9,00   – 17,00 h9,00   – 17,00 h MsKS, miestnos  . 21MsKS, miestnos  . 21
10,00 – 18,00 h10,00 – 18,00 h výstavná sie  MsKSvýstavná sie  MsKS

9,00 h9,00 h športová hala športová hala 

 10,00 h10,00 h
13,00 h13,00 h

8,00   – 14,00 h8,00   – 14,00 h oproti Spolo enskému domuoproti Spolo enskému domu
9,00   – 12,00 h9,00   – 12,00 h MsKS, miestnos  . 21MsKS, miestnos  . 21
10,00 – 16,00 h10,00 – 16,00 h výstavná sie  MsKSvýstavná sie  MsKS

36.36.
NOVOMESTSKÝ JARMOKNOVOMESTSKÝ JARMOK

KULTÚRNY PROGRAM NA NÁMESTÍ SLOBODY



MILO KRÁ  „POKRSTIL“ PÓDIUM PILINAMI

Séria edu-
ka ných divadelných pred-
stavení

Text a foto: 

Ing. 
M. Mrázovej 

ROZLÚ KA S LETOM



Spievam po fran-
cúzsky

le Passé

Nikola Borisavljevi
Dis moi dix mots

poznávacieho zájazdu po 
Francúzskej riviére

FRANCÚZŠTINÁRI  SA PREZENTUJÚ



Mária Kubovicová Štefan Psotný 

Prázdniny v divadle
6. - 10. júla

ú talentované 
deti a chceli sme, aby pracovali aj iným spôso-
bom ako bežne po as roka. Zatia , o po as 
divadelnej sezóny ich usmer ujeme my, tak 
v priebehu prázdninového týžd a mali šancu vy-
tvori  nie o samostatne. Nie je to až také jedno-
duché, ako sa to na prvý poh ad zdá,“ 

M. Kubovicová

„Po minulé roky deti mali presne 
ur ené zadanie. Tentoraz sme sa rozhodli pre 
vo nú tému. „Rob, o chceš a o vieš,“

„Deti pracovali samostatne, vo 
fáze tvorenia sme im do ich práce nezasahova-
li. Boli takpovediac hodené do vody.  Kone ný 
výsledok ich práce bol pre nás prekvapením,“

Š. Psotný

 Zájazd do Francúzka

„Všet-
ko, o sa týkalo divadelnej hry, bolo v našich 
rukách. Od jej názvu cez napísanie scenára, 
rozdelenia hereckých rol, navrhnutia scény 
a kostýmov i samotného prevedenia,“ 

Miriam Ochodnická

„Po as prípravy 
a nácviku divadelnej hry nám niektorí herci 
ochoreli, i odcestovali s rodi mi na dovolen-
ku. Tak sme museli zmeni  scenár i obsadenie 
jednotlivých postáv. Niektorí herci potom dostali 
zahra  dve roly,“ M. Ochodnická

Text a foto

MLADÍ HERCI „CESTOVALI“ DO FRANCÚZSKA

OSOBNOSTI SEPTEMBRA



Festivale hudby a zaujímavých 
persón

 Klaviristka 
z Terezína

HALUZICKÉ MÚZ(R)Y NETRADI NE V SEPTEMBRI

(na foto s dcé-
rami)

SPÄTÝ S PRÍRODOU POMÁHA U OM
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V septembri oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluob ania:
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UVÍTANIA A KRSTY V JÚNI A JÚLI

Lukáš Šebek a Daniela Záme níková
Martin Plešiv ák a Lenka Pokopcová
Tomáš Izakovi  a Linda Šulganová
Maroš Hujík a Veronika Koritinová

Richard Zehetner a Jana Krivánková
Martin Müller a Marcela Bulantová

Matej erve ák a Lucia Kopuncová
Peter Baláž a Lucia Marian íková

Radovan Hladký a Lucia Ková ová   
Karol Pavlech a Miroslava Bednárová
Ing. Pavol Vráblik a Ivana Mináriková

Rudolf Hranka a Diana Juríková
Tomáš Kole anský a Katarína Štefíková

Milan Jur o a Bibiana Markechová
Daniel Križan a Lucia Na ová

Mgr. Aleš Zoller a Mgr. Andrea Štepanovicová
Martin Pjontek a Katarína Ješková

Stanislav Blaží ek a Emília Sedláková

V sssssssssepe

SOBÁŠE V JÚNI A JÚLI



Mamou aj otcom si bola zárove , no nestihli sme Ti poveda : „ akujem.“

Otec, tak ve mi si nás mal rád a túžil vidie  vyrasta ...

Na hrobe kytica, svieca horí, hoci si vzdialený, v našich srdciach žiješ.

Ten, kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal  rád, nezabudne.

S P O M Í N A M E

S M Ú T O N É  P O A K O V A N I E



as  plynie, ale  spomienky na našich rodi ov v srdci navždy zostanú.

Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, o je boles  a žia . 

Osud Ti nedoprial dlhšie s nami by , ale v našich srdciach budeš navždy ži . 
Už len kyticu kvetov Ti môžeme na hrob da  a tíško stále spomína .

2

Kto v srdci žije, neumiera. 

as plynie, spomienky zostávajú.

Už len  kyti ku kvetov Ti na  hrob môžeme da
 a s boles ou v srdci na Teba spomína .



M A L É  R A D O S T I
 Vždy som si hovoril: Keby som mal milión, 
kúpil by som si as. Táto moja filozofická 
múdros  ma prepadala pravidelne celé roky. 
Bolo to v asoch, ke  milión osi znamenal  
a milionárov i miliardárov od rána do ve era 
mysliaci na charitu a blaho tých druhých sme tu 
ešte nemali. Nekupoval by som si drahé autá, 
dovolenky ani nový dom, uvažoval som.  Robil 
by som len to, o by som chcel a pohodlne 
sa vyhol všetkému, do oho by sa mi ani tro-
chu nechcelo. Neturboval si hlavu, o bude 
zajtra, pozajtra, kam musím uteka  dnes, o 
všetko mám vybavi  a o treba stihnú . Ráno by 
som vstal a vôbec nikam sa neponáh al. Ešte 
v pyžame si urobil žih avový  aj, sadol si, vy-

ložil nohy a pozeral oknom, ako cez zelené listy 
stromov presvitajú slne né lú e  rovno do izby. 
Každý konár, každá vetvi ka, kníšuce a povie-
vajúce vo vetre, by mi pripadali ako dokonalý 
tanec v hudbe ticha.                                         
 Takto by som sedel, vnímal tú m kvos  
a zastavený as. Ani by mi nenapadlo, že už 
som mal ma  odpichnuté a zarezáva  niekde 
za pár grošov, aby som ich zo samej radosti  
minul na  šeky, dlžoby, tretky a nejaké rýchle 
chví kové  potešenie. S istou hlavou zbavenou 
týchto nechutností by nasledovala polhodina  
jogy, aby som zdravo žil na tele i na duchu. Po 
druhej šálke žihlaváka a po tom pomalom rozbe-
hu by na rad prišlo ítanie životopisov, filozofie 

Osud už nevráti, o navždy vzal, vráti len spomienky, boles  a žia .
 

Osud mu nedoprial dlhšie s nami by , v spomienkach našich bude ve ne ži .

 

as plynie ako tichý rieky prúd, kto a mal rád, nemôže zabudnú . 
Tak ako voda svojím tokom plynie, krásna spomienka na Teba nikdy nepominie.



LUBINSKÉ LETO ÚSPEŠNÉ NAPRIEK HORÚ AVÁM

SOKOL Tren ín
Hunga

Pi o tím 
 Kopani iari 
SHOK

Dáme si jeden
Umbakarna VK VLK

Mahony Jurskí draci
Jurskí drá ikovia

JULBO Slivovica
PUCH

Bikšonšór
JUVAHO

DINO Montážna jama
Internacionáli

Mláti ky Sila 
sme u

a historických románov. Dve - tri hodiny by 
patrili vyhrávaniu na gitare, skladaniu pesni iek,  
vymýš aniu textov a medzi tým by som dal 
psovi žra .  -Ty môj malý chlapec! -  Takto som 
mu vždy  hovoril. To ste mali vidie  tú v a nos , 
spokojnos   a prítulnos  v o iach živého tvora. 
Múdry  pes. 
 Ale k veci. Do predstáv alej zapadala pra-
videlná okružná cesta po Kamennej, posedenie 
v Ka abári  pri kofole, meditácie, písanie príbe-
hov, spomienok, spolužiakov a kamarátov, o 
by postupne pribúdali, alebo skôr ubúdali a mizli 
niekde v ase za mnou. Možno by sme však 
takto boli spolu ove a bližšie ako kedyko vek 
predtým.

 No a ob as poobede, ke  slnko už by 
opä  zapadalo za tý iacu sa budovu múzea, 
šiel by som v rámci prechádzky pozrie , o  
je v meste nové. Hore námestím a naspä , 
popozera   výklady a da  si v cukrárni  krémeš 
alebo jeden špic,  aby som zase príliš nehýril.  
Tak som to mal pekne premyslené. Pomali ky 
skromne by som uždiboval z toho miliónika 
a žil ako tie vtáky,  o nechcú ma  viac a netrápi 
ich závis  Kainov. Poviete si, o za hovadiny 
nám to tu trepe. Asi by ste s tým pomyselným 
miliónom vedeli naloži  celkom inak. A  ja vám 
to v pokoji verím. Ale o sa m a týka, nejako 
takto by to asi bolo. Ma  teda ten posratý milión.                                                                               
         Milan Hurtík



HISTORICKÝ ÚSPECH VZPIERA OV SR

Turnaj olympijských nádejí Vyšehradskej 
štvorky vo vzpieraní

Ing. Jozef Trstenský PhDr. 
Jana Heveryová

FS Otava ATLETICKÉ M SR DORASTU

KEDY NA FUTBAL



ZŠ 
Tematínska
ZŠ Odborárska

M. Hanic
M. Šulgan
P. Je ala

J. Guláš
M. Kraj ovic

P. Hrn ár
ZŠ Považany

L. Kova ovicová 
S. Barteková

A. Stachová

S. Masaryková 
S. Masaryková

ZŠ Tematínska 

M. Šulgan
A. Macejková

S. Štefániková P. Je ala 
S. Masaryková

M. Kraj ovic
A. Stachová

L. erná
S. Masaryková P. Hrn ár

M. Hanic

S. Masaryková
Peter Hrn ár

M. Hanic
L. erná

A T L E T I K A  Z Á K L A D N Ý C H  Š K Ô L

•

majstrov-
stvách sveta v silovom trojboj

12. septembra
m tvy ah 15. septembra

trojboji

ATLETICKÉ M SR MLADŠIEHO ŽIACTVA

S. Barteková
T. Grajcarík 

T. Hiadlovský

K. Hamrózyová

S. Barteková

L. Gondárová
T. Pacek

F. Kubík





Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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