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VIANO NÉ TRHY SO ZABÍJA KOU I KULTÚROU

PhDr. Kvetoslava Hejbalová

Mário Estergájoš

PhDr. K. Hejbalová

OD Kau  and a OD  Tesco 
v rovnakom ase od 18. do 23.decembra.

Drahí Novomeš ania,
vo viano nom ase, kedy lovek k loveku má

 k sebe akosi bližšie, dovo te mi zažela  
Vám príjemné prežitie viano ných sviatkov, 
ve a zdravia, š astia, Božieho požehnania, 
lásky a tolerancie, ktoré dokážu 

roztopi  ady
 v udských srdciach. 
A nielen v období 

najkrajších sviatkov roka, 
ale dnes a denne.

Ing. Jozef Trstenský, 
primátor mesta

Tretí charitatívny ples Mesta Nové Mesto 
nad Váhom

dokážu 

h. 

ka, 

55



ROZŽIARI NÁMESTIE S VYNOVENÝM BETLEHEMOM

F. Bolebruch, J. Tomeš, 
Š. Slabý, E. Slabý, Š. Matejík
M. Hochman

SNEMOVANIA V DECEMBRI
3. decembra 6. schôdzka Mest-

skej rady (MsR)

. 4 k VZN mesta . 7/2012 

.4 k VZN mesta 
. 5/2011 . 5  k VZN mes-

ta .1/2006 

návrh Prog-
ramového rozpo tu mesta na roky 2016 -  2018

poslednom 
zasadaní MsZ v tomto roku 15. decembra

Foto: Mgr. J. Šišovský



TECHNICKÉ SLUŽBY OSLAVUJÚ ABRAHÁMOVINY
Tibor Valovi , Ing. Milan Petkani  

Ing. Martin Poriez



„ ...Je š astím loveka, ke  iným má o da .
Jedinec, ktorý z nás v omko vek vyniká,
každý je kvetom múz, ktorý sa rozdáva, 
pri cestách života má význam mí nika. 
Kvetom múz naleží aj dnešná oslava.“

Som  rád, 
že môžeme odmeni  udí, ktorí tvoria kultúru 
v našom kraji. Želám ve a úspechov nielen 
oceneným, ale aj alším u om, ktorí pracujú 
v mestách a obciach“

Jozef Karlík na fo-
to vpravo

Jana Ondrejovi ová  Marta Stupari ová 

SZ CANTABILE

Spevokol sv. Cecílie

DFS 
akanka pri MsKS

D. Jarjabek
„V rámci slovenskej kultúry je tendencia propa-
gova  najvyššie inštitúcie.... Zabúda sa na 
„robotníkov kultúry“, ktorí v regionálnom kon-
texte robia ve mi ve a práce iba za akujem. 
Nikto sa o nich nedozvie, nikto o nich nehovorí, 
a pritom ten najsilnejší potenciál aj pre vznik 
najvyšších kultúrnych ustanovizní vzišiel vždy 
práve zo zdravého jadra regiónov. Dnešný 
ve er bol hodnotný, lebo títo udia  vyšli na svet-
lo, aby sme im mohli dôstojne po akova  a zvi-
dite ni  ich na najvyššej úrovni, akú predstavuje 
reprezenta ná sála Kursalonu v Tren ianskych 
Tepliciac (pozn. red.: dejisko podujatia), ktorá si 
pamätá akcie a umelcov najvyššej spolo enskej 
úrovne.“

Marián 
Kvasni ka

PO AKOVANIE KVETOM MÚZ I Z NÁŠHO MESTA



Boris Zala

PhDr. 
Hejbalová Mgr. Skovajsová
Ing. Bahník, Ing. Miklánek, Ing. Halinárová 

Mgr. Lednický a JUDr. 
Orsavová Mgr. Faboková

PhDr. Hejbalová

 * o bolo nápl ou a cie om tejto zaujímavej 
akcie?

 *Ako na vás zapôsobil samotný Štrasburg?

*Opíšte, ím sa váš zážitok líši od „absolvova-
nia“ našich vinných ciest.

* o poviete na záver tohto krátkeho rozhovo-
ru?

NÁVŠTEVA PARLAMENTU V ŠTRASBURGU

Milí itatelia,
 je tu viano ný as a spolu s ním i naše 
prianie v podobe veršíka: 
Nech viano ný zvon ek Vám š astím zvoní, 

nech viano ný as sa v lásku zmení, 
a tak krásne, ako sa hviezda ligoce, 

tak nádherné a pokojné Vám prajeme 
Vianoce.

     Vydavate , redak ná  rada a redakcia NS

STARÝ ODCHÁDZA,
NOVÝ PRICHÁDZA

Milí spoluob ania,
 prichádzame  pred  Vás v tomto krásnom 
období Vianoc s prianím krásnych, láskou 
a pohodou naplnených sviato ných dní. 
Nech ich sprevádzajú vzájomné porozume-
nie, láska, š astie, a tiež 
i ochota na úva  druhým.
 

 Krásne Vianoce želajú

PhDr. Kvetoslava HEJBALOVÁ 
a Ing. Viera VIENEROVÁ, 

viceprimátorky mesta



BURZA PRÁCE S PREZENTÁCIOU ŠKOLSTVA

„ aká vás jedno 
z najvä ších rozhodnutí v živote. Akým smerom 
sa budete ubera , závisí od výberu školy 
a následne zamestnania. Na vás záleží, i bu-
dete, alebo nebudete ma  prácu.“

„Som rád, že TSK v tomto roku 
spustil reklamnú kampa  Hrdina remesla, po as 
ktorej sa snažíme ukáza  rodi om, že sa nemu-
sia hanbi , ak by ich die a študovalo reme-
selný odbor, ktorý je v kraji ve mi užito ný 
a potrebný. Región stredného Považia je his-
toricky známy svojím priemyselným zameraním, 
preto má svoje opodstatnenie využi  jeho po-
tenciál“

KASTING NA NOVOSTAR



S DOPRAVÁ IKOM USPELI

Bezpe ne na cestách
v roku 2015

Aká si 
mi krásna

6. novembra

CANTABILE S KYTICOU PIESNÍ I V AKY



VIANO NÉ POSOLSTVÁ CIRKVÍ

OPÄ  SA ROZŽIARI PLAMIENOK LÁSKY A POKOJA

,,No Boh dokazuje 
svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za 
nás, ke  sme ešte boli hriešni.“

,,Ako vieš, že ju mi-
luješ?“

,,Viem, že ju milujem, pretože 
chcem strávi  zvyšok svojho života tým, aby 

som ju urobil š astnou.“

O JE LÁSKA



Ja som 
sa na to narodil a na to som prišiel na svet, 
aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je 
z pravdy, uje môj hlas

KAM SMERUJE MÔJ ŽIVOT?

Nemo dat, quod 
non habet. - Nikto nedá, o sám nemá

Sláva Bohu na výsostiach a pokoj 
u om dobrej vôle!“

POKOJ VIANOC - ALEBO LEN FRÁZA...?



ODBOJÁRI SA PRIDALI KU GRATULÁCIÁM

(dole 
v strede)

D u materských škôl

D a materských 
škôl

PREMIÉROVÝ DE  MATERSKÝCH ŠKÔL U NÁS

Peter
Ferík  hudobno - dramatického
krúžku SLUHA o.z. 

Z. Kva ková,
. Šramová, . Šramo, A. Ciho, O. Betko ml.

Tom Fettke
deti a mládež z hudobno – drama-

tického krúžku SLUHA o.z. Jany 
Feríkovej tane nej školy Bibs  Bi-
biany Michalcovej.



NOVELA ZÁKONA O RODINE (III.)

KONANIE A NÁVRAT MALOLETÉHO DO CUDZINY

PEDIKÚRA A MANIKÚRA
Salón SILVIA

Holubyho 2

PONUKA SLUŽIEB:

- parafínové zábaly rúk a nôh

- ošetrenie zarastených nechtov

- darčekové poukážky

Objednávky na č. mob.: 

0902 129 766



www.herbex.sk
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VLADO PAVLÍK:
OBRAZY A KRESBY

VÝSTAVA

NÍZKOTU NÝ ŽIVOT

Nejem, nežijem, nemilujem

ZIMNÁ ROZPRÁVKA

VIANO NÉ KONCERTY

KONCERT MANŽELOV HAVLOVCOV

VIANO NÉ KOLEDOVANIE

husle a umelecká vedúca
mezzosoprán klavír

L. Boccherini, G. Ph. Händel, J. S. Bach, 
C. Franck, T. Albinoni, P.I. ajkovskij, Maria-
Theresia von Paradis, F. Loewe, G. Bizet, 
G. Caccini.

VIANO NÝ KONCERT KPH

H Rovenec so speváckou skupi-
nou a žiaci Spojenej školy sv. Jozefa.

PRÁVNA PORAD A



streda 2. o 19:00 h                                                     ASFK                                                 
MA MA                                                    (PROJEKT 100) 
Nový film Julia Medema (Sex a Lucia) je intímnou 
ženskou drámou a prináša príbeh Magdy, ženy, ktorú 
opustil manžel, prišla o prácu a diagnostikovali jej 
rakovinu prsníka v tre om štádiu. Práve v tomto 
okamžiku stretáva Artura, h ada a futbalových talentov, 
ktorému sa tiež život od základov zmení ako následok 
osobnej tragédie. Náhodné stretnutie sa tak postupne 
mení na silné puto. Réžia: Julio Medem, Hrajú: Penélope 
Cruz, Luis Tosar  
Špan.,                           dráma,                           111 min.,             
eské titulky, MP 12+,                        vstupné: 3 €, FK 2 €     

 
piatok 4. o 8:30 h                                 CONTINENTAL FILM                                                 
ALDABRA: BOL RAZ JEDEN OSTROV                                                         
Filmové predstavenie pre 3. ZŠ 1. stupe . 
Pôsobivý rodinný film ponúka unikátne osudové príbehy 
podivuhodných živo íchov, ktorí obývajú ostrov Aldabra, 
rodia sa tu, vytvárajú spolo enstvá, privádzajú na svet 
mladé a bojujú o svoje prežitie. Je to vzrušujúci  
a napínavý príbeh zo sveta prírody s neopakovate ným 
komentárom Maroša Kramára. 

R                                rodinný,                           73 min.,          
slovenský dabing, MP,                                   vstupné: 2 €    
 
sobota 5. a nede a 6. o 15:00 h                            SATURN 
DOBRÝ DINOSAURUS 
Animovaná komédia od tvorcov V hlave o tom, ako by to 
vyzeralo, keby dávny asteroid minul našu planétu a 
dinosaury by nikdy nevyhynuli. 
USA,         animovaná rodinná komédia,         102 min.,               
slovenský dabing, MP 7+,                              vstupné: 4 € 

 
sobota 5. o 17:00 h, nede a 6. o 19:00 h              SATURN 
VÁNO NÍ KAME ÁK 
alebo na tieto sviatky len tak nezabudnete 
Starosta Pepan naozaj nemá pokojné Vianoce. Na 
miestnom trhu si otvorí stánok najvä šia celoštátna 
celebrita, televízna veštky a Ruža. Do sviato nej mely 
sa pridá viano ný ve ierok u iteliek s pánskym 
striptízom, pátranie po stratenom Kohnovi, inovácia 
Veselého domu a nájdený pes, ktorému Franta Cloumal 
dal meno Chuck Norris  a u ite ka Vlasti ka, stále 
márne nadbiehajúca Pepanovi, sa vo finále kone ne 
do ká zblíženia s milovaným starostom.  

R,                             komédia,                            80 min.,             
eská verzia, MP 12+,                                   vstupné: 4 € 

 
sobota 5. o 19:00 h, nede a 6. o 17:00 h     BONTON FILM 
TAJOMSTVO ICH O Í  
Pravda sa vynorí tam, kde ju najmenej akáte 
Každý má svoje tajomstvo a svoju predstavu  
o spravodlivosti. Oscarová Julia Roberts pátra  
v napínavej a dramatickej krimi po vrahovi svojej dcéry. 
Skvelú hereckú zostavu dop a Chiwetel Ejiofor 
(Mar an) a Nicole Kidman (Moulin Rouge, Hodiny). 
USA,                         krimi-triler,                       115 min.,      
eské titulky, MP 15+,                                    vstupné: 4 € 

 
sobota 5. o 21:00 h                                          MAGIC BOX 
GANGSTER K 2: AFRI AN  
Druhá as  kriminálneho trileru o osudoch bezcitného 
gangstra, inšpirovaných skuto nými udalos ami pod a 
námetu Jaroslava Kmentu, ktorý je autorom knihy 
„Padrino Krej í “. i na Seychely alebo do Juhoafrickej 
republiky, všade tam, kde tento zlo inec vstúpi, likviduje 
miestnu mafiu a nasto uje vlastný systém. Ká ko sa mení 
z nadpriemerne inteligentného podvodníka na 
najtemnejšieho gangstra, vraha a obchodníka s drogami. 
A to je miesto, z ktorého nie je možný návrat...  

R,                               krimi-triler,                      90 min.,      
eská verzia, MP 15+,                  vstupné: 4 €, FK 3,50 € 

pondelok 7. o 8:30 h                            CONTINENTAL FILM               
ALDABRA: BOL RAZ JEDEN OSTROV                                  
Filmové predstavenie pre 5. ZŠ 1. stupe . 
Vzrušujúci a napínavý príbeh zo sveta prírody  
s neopakovate ným komentárom Maroša Kramára. 

R                                rodinný,                           73 min.,          
slovenský dabing, MP,                                   vstupné: 2 €    

 
pondelok 7. o 10:00 h                          CONTINENTAL FILM               
PAN: CESTA DO KRAJINY – NEKRAJINY 
Filmové predstavenie pre 5. ZŠ 2. stupe . 
Príbeh siroty, ktorú unesú do zázra nej Krajiny – 
Nekrajiny a stane sa hrdinom známym ako Peter Pan.  
USA,         rodinná dobrodružná fantasy,       111 min., 
slovenský dabing, MP 7+,                              vstupné: 2 € 
 
streda 9. o 18:00 h !!!                                 KINOPRENOSY 
HAMLET                                                       
Londýnske divadlo v kine Považan! 
Záznam celosvetového prenosu predstavenia 

ýnskeho Národného divadla z Barbican Centra  
v Londýne s Benedictom Cumberbatchom v hlavnej 
úlohe majstrovskej Shakespearovej tragédie.  

 prestávkou                                  vstupné: 7 €     
 
sobota 12. a nede a 13. o  15:00 h                  MAGIC BOX 
MALÝ PRINC  
Animovaný film pod a svetoznámeho a kultového diela 
Antoina de Saint-Exupéryho Malý princ.  
Malé diev atko, ktoré doteraz poznalo iba prísny 
každodenný režim a nepoznalo spontánnos  a priate stvo 
sa vydáva so svojím sprievodcom, letcom na magickú 
cestu do fantázie, do vesmíru za Malým princom. Tu 
nachádza svoje stratené detstvo a zis uje, že priate stvo 
je vz ah, na ktorom v živote ve mi záleží, je pre loveka 
ve mi dôležité a rozpozna  ho je možné iba srdcom. 
FR, Tal.,        animovaný dobrodružný,           108 min.,     
slovenský dabing, MP,                                   vstupné: 4 € 
 

 
sobota 12. a nede a 13. o 17:00 h     CONTINENTAL FILM 
V SRDCI MORA  
V zime roku 1820 bola lo  Essex z Nového Anglicka 
ur ená na lov ve rýb, napadnutá ve rybou obrej ve kosti 
a sily, s takmer udským zmyslom pre pomstychtivos . 
Táto skuto ná námorná pohroma inšpirovala Hermana 
Melvilla k napísaniu knihy Moby-Dick (Biela ve ryba).
USA,                dobrodružná dráma,                 121 min.,             
slovenské titulky, MP 12+,                              vstupné: 4 € 

 
sobota 12. a nede a 13. o 19:00 h      BARRACUDA MOVIE 
MOST ŠPIÓNOV 
Najnovší film režiséra Stevena Spielberga s Tomom 
Hanksom v úlohe právnika a vyjednáva a v období 
studenej vojny. 
USA,                       dráma, triler                       141 min.,    
eské titulky, MP 12+,                                   vstupné: 4 € 

 
sobota 12. o 21:15 h                           BARRACUDA MOVIE  
KRAMPUS: CHO  DO ERTA 
Kto sa nikdy nebál, že ho odnesie ert na Mikuláša, nech 
hodí viano nou ozdobou. A to ste nenarazili na toho 
najhoršieho, na Krampusa. Temný protipól všetkých 
pekných symbolov najkrajších sviatkov v roku dokáže 
spo ahlivo vystraši  nielen deti, ale aj neveriacich 
dospelých.  
USA,                    hororová komédia,                  96 min.,     
eské titulky, MP 12+,                                   vstupné: 4 € 
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streda 16. o  19:00 h                              BARRACUDA MOVIE  
STEVE JOBS 
Originálny režisér Danny Boyle, jeden z najlepších 
scenáristov sú asnosti Aaron Sorkin a neskuto ným 
talentom obdarený herec Michael Fassbander spolo ne 
nato ili životopisnú drámu o najvä šom po íta ovom 
vizionárovi našej doby. Na filme je fascinujúce 
predovšetkým to, že nemusíte rozozna  Apple od 
Microsoftu, aby vás príbeh tejto mimoriadnej osobnosti 
pohltil.  
USA,                              dráma,                          122 min.,     
slovenské titulky, MP 15+,                 vstupné: 4 €, FK 3 €     
 
piatok 18. o 19:00 h   mimoriadna repríza!    FORUM FILM 
SPECTRE (repríza) 
Daniel Craig je spä  ako Agent 007 v novej, v poradí 
už 24. bondovke.  James  Bond dostane záhadný odkaz    
z minulosti, ktorý ho privedie na stopu neslávne známej 
zlo ineckej organizácie. Postupne musí rozplies  zložitú 
pavu inu klamstiev, aby napokon odhalil desivú  pravdu 
o SPECTRE. 
USA, UK,                  ak ný triler,                       150 min.,      
slovenské titulky, MP 15+,                              vstupné: 4 € 
 
 

 
 

sobota 19. a nede a 20. o 15:00 h                        ITA FILM 
SNEHOVÁ KRÁ OVNÁ 2 
Môžete sa teši  na návrat ob úbených hrdinov: odvážnej 
Gerdy, sympatického trola Orma, lasi ky Luty a mnohých 

alších. Prichádzajú s nezabudnute ným zmyslom pre 
humor, vždy pripravení eli  nástrahám svojich 
nepriate ov. Ich najsilnejšou zbra ou sú dôvtip, humor, 
ale najmä priate stvo, ktoré je nerozlu né! 
Rusko,         animovaná rodinná komédia,         78 min.,               
slovenský dabing, MP,                                   vstupné: 4 € 
sobota 19. o 17:00 h a 19:30 h (slov. titulky),       SATURN 
nede a 20. o 17:00 h a 19:30 h 
STAR WARS: SILA SA PREBÚDZA                                                         
Lucasfilm a vizionársky režisér J.J. Abrams spojili sily, 
aby vás znovu preniesli do vzdialenej galaxie. Star Wars 
sa vracajú na plátna kín v novej Episode VII.  
USA,        ak ná dobrodružná sci-fi fantasy,   136 min.,             
slov. dabing 3x, slov. titulky 1x, MP 7+,          vstupné: 4 € 
 
streda 23. o 19:00 h                                                   ASFK 

AKÁRE                                                      
Dokument Pavla Korca o ve kých a malých akaniach. 
Príbeh zobrazujúci cez rôzne možnosti akania kolobeh 
jedného života, ktorý vychádza z konkrétnych osudov 
reálnych žien, tak ako sa odohrávajú, alebo odohrali.  
Je to dokumentárna mozaika života, ktorá v niektorých 
chví ach prerastá až do krutej sociologickej sondy 
dnešného sveta. Všetky príbehy spája akáre  na 
Hlavnej stanici a fragmentárny poh ad na svet. 
SR,                           filmová esej,                        72 min.,             
slovenská verzia, MP 12+,                 vstupné: 3 €, FK 2 € 
 
 
 
 

 

 
 

sobota 26 o 15:00 h        LEN 1x          CONTINENTAL FILM 
ŽABIAK RIBIT 
Malý žabiak s ve kým srdcom! 
Malajzia,      animovaná rodinná komédia,         88 min.,             
slovenský dabing, MP,                                   vstupné: 4 € 

 
sobota 26. o 17:00 h, nede a 27. o 15:00 h     MAGIC BOX 
KRÁLI HÔR 
Poetický príbeh chlapca Lukasa a orlieho mlá a a. Silný 
príbeh o láske a nádeji na pozadí nádhernej, ale krutej 
prírody. 
Rak.,                 dobrodružný príbeh,                  90 min.,              
eský dabing, MP 12+,                 vstupné: 4 €, FK 3,50 € 

sobota 26. o 19:00 h         LEN 1x         BARRACUDA MOVIE 
MILENCI TÝCH DRUHÝCH 
Pred dvanástimi rokmi sa Jake a Lainey navzájom 
pripravili o poctivos , no odvtedy vo svojich úbostných 
životoch kopia jedno fiasko za druhým a v záležitostiach 
srdca sa z nich stali beznádejní stroskotanci. Ke že sú 
obaja vinní zo sériovej nevery, sexuálnej posadnutosti a 
sabotáže vlastného š astia, opä  sa stretávajú v rovnakej 
terapeutickej skupine. Len o sú znovu spolu, s úbia si, 
že svoj vzájomný vz ah udržia na prísne platonickej 
úrovni a veselo pokra ujú v nespútaných sexuálnych 
avantúrach s cudzími u mi. V tejto romantickej komédii, 
ktorá umne vyvažuje grobiansky rehot nežnými 
momentmi, sa scenáristka a režisérka Leslye Headland 
pýta: Dokážu by  muži a ženy iba priate mi? 
USA,                           komédia,                           95 min.,         
slovenské titulky, MP 12+,                             vstupné: 4 €
sobota 26. o 21:00 h, nede a 27. o 17:00 h BONTON FILM  
PADESÁTKA 
„Takovej horskej humor ” 
Kto sa smeje naposledy, ten sa smeje nejlepšie, láka 
Vojtech Kotek na svoju filmovú komédiu, ktorá sa 
odohráva na hrebe och, svahoch a v chatách 
zasnežených Krkonôš.   

R,                            komédia,                             97 min.,             
eská verzia, MP 12+,                                    vstupné: 4 €

nede a 27. o 19:00 h       LEN 1x          CONTINENTAL FILM  
VOJTECH 
Veselý príbeh smutného muža 
Príbeh zo sú asnosti, ktorý humorne zobrazuje krízu 
stredného veku. Hrajú: Matej Landl, Marian Miezga, 
Zuzana Šebová, Zuzana Mauréry, Eva Sakalová, Maja 
Velšicová, Peter Sklár, Diana Mórová, Svätopluk 
Malachovský, Vladimír Kobielsky, Michal Kubov ík  a i. 
SR,                       tragikomédia,                        115 min.,              
slovenská verzia, MP 12+,                 vstupné: 4 €, FK 3 €  
 
 
 
 



VLADO PAVLÍK: OBRAZY A KRESBY

KLUBY V DECEMBRI

KURZY V DECEMBRI
Cezar Frank - Panis Ange-

licus, Guillio Caccini - Ave Maria, Andrew Loyd 
Webber - Pie Jesu, Leroy Anderson - Sleigh 
Ride, Marika Gombitová - Slávnos  úprimných 
slov, Vašo Patejdl - Viano ný popevok Sloven-
ské udové koledy a i

ART MUSIC ORCHESTRA

VENI DOMINE

HS PREMENY

VŠADE ŽIJÚ UDIA

VIANO NÝ KONCERT MKO

G. F. Händla, Friedricha II. Ve kého, T. Jonesa: 
H. Zimmera, J. Johowa a alších

*Z vernisáže výstavy V. Pavlíka: OBRAZY A KRESBY.  Možno si ju pozrie  do 19. decembra





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!!!

VIANOCE V KNIŽNICI

*

Mgr. D. Arbetovej Poetická scéna 
Divadielka galéria

SDOS pri MsKS

 PhDr. K. Hejbalovej  Ing. V. Vienerovej 
novomestské ochotnícke 

divadelné dianie v rokoch 2010 – 2015
Š. Psotného Dr. M. Kubovicovej

Z AKCIÍ NOVOMESTSKEJ KULTÚRY



Obnovme si svoj 
dom

Z VÝSLEDKOV VÝSKUMU V AREÁLI PREPOZITÚRY

K JUBILEU DIVADLA

MIKULÁŠ NAVŠTÍVI 
AJ DETSKÝ DOMOV

28. decembra do 7. januára

OZ Bublina



  Bez nej
(a Hely Vr-
t i c h o v e j ) 
sme si neve-
deli pred-
stavi   Sil-
vestra. Rok
o rok sa

p i e s a m i
lú ili na ná-
mestí so sta-
rým rokom 
a vítali nový. 
    Tento rok, 

ani alší..., už nikdy nám Mirka Klimentová 
naživo nezaspieva. Od 11. novembra spieva v ne-
beskom chóre. V nedožitých 48 rokov, ktoré 
by oslávila 29. decembra, zví azila nad spe-
vá kiným životom – smr . Posledná rozlú ka 
s ou bola v Bojnej, odkia  pochádzala, 14. no-
vembra.
 Miriam Klimentovú poznali nielen žiaci 
v školských laviciach a pred tabu ou, ale aj priaz-

nivci dobrej hudby a pekných pesni iek. Sved alo 
jej to  rovnako za katedrou, ako aj za mikrofónom 
na pódiu. 
 S pies ami u ite ky Základnej školy 
Nálepkova ul. sme mali možnos  v našom meste 
stretnú  sa neraz, svojím vystúpením podporila  
mnohé kultúrno - spolo enské akcie v Novom 
Meste nad Váhom. Pred  pár  rokmi sa dokonca 
na Novomestskom jarmoku uskuto nila prezentá-
cia jej „céde ka“ s názvom Prímerie. 
 Mirka bola známa z televíznych relácií Repe-
te, Kaviare  Slávia, Senzi Senzus, ale aj z množ-
stva akcií, ktoré absolvovala po celom Slovensku. 
Jej repertoár tvorili melodické piesne s citlivými 
textami, ale aj udové piesne v atraktívnej úprave 
i mix najznámejších ruských piesní.

 Jedna z jej piesní  nesie názov Neodpustím ti 
to krásne. My si neodpustíme spomienky na Mir-
ku Klimnentovú ako na príjemnú, milú a citlivú že-
nu, spevá ku, dobrú u ite ku a vynikajúcu ma-
mu, ktorá úžasne vychovala svojich dvoch synov.
 Ži  bude nielen v našich spomienkach, ale aj  
pies ach, ktoré nám zanechala.

 V 49 rokoch nás koncom októbra,  krátko pred 
Dušičkami, navždy opustila p. Silvia Ranušová. 
Naposledy sa  s ňou najbližšia  rodina a verejnosť 
rozlúčili 4. novembra.
 V minulosti ako s produkčnou TV Pohoda 
s ňou úzko spolupracovala programová rada tejto 
regionálnej  televízie. 
 I po tom, čo ju choroba vyradila z pracovného 
kolotoča, sa živo zaujímala  o dianie v meste i televí-
zii. O to ťažšie  prijímame fakt, že  už nikdy sa nestret-
neme s jej úsmevom na  tvári a príjemným slovom. 
Chýbať bude  nielen  najbližším, ale  i všetkým,  ktorí 
ju poznali a mali radi.                                                                     -r-

SPIEVA UŽ V NEBESKOM CHÓRE

ROZLÚ ILI SME SA

Novomestská kultúr-
na spolo nos  Nadáciu 
Tecso

NADÁCIA TESCO PODPORILA KULTÚRU



ZA VLADIMÍROM UHLÍKOM

„Jožko, profím ta, o tu robíš?“ „Prišiel 
som za synom po k ú e od bytu,“
„A profím ta, kerý je to?“
„A o si to, profím ta, dávno nepovedal, ved  ja 
sa mu budem vác venuvat“

 „Dávaj pozor, profím ta, skoro som 
ta uderil do hlavy.“

„Vieš, že banujem, že 
som ta s tú ty ú neuderil?!“ 

„ o kukáte, 
profím, práve ste videli odstrašujúci príklad!“

Tomáš Grajciarik

Tadeáš Hiadlovský
Lucia 

Beláková

MAJSTROVSTVÁ SR V CEZPO NOM BEHU

Romana Bartoša
   

UKÁZALI VE KÉ SRDCE



SMÚTO NÉ PO AKOVANIA

 ÚMRTIA V OKTÓBRI

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

UVÍTANIA A KRSTY V OKTÓBRI

Michal Gajdošík a Martina Hlavá ová 
Daniel Kani ár a Veronika Raabová

Tomáš Nemšák a Veronika Machajdíková
Ján Mandinec a Lucia Kopecká

Matúš Machá  a Kristína Vargová

Michal Gabaš a Iveta Jánošíková
Pavol Marko a Emília Muráriková 
Ivan Ku era a Iveta Sameková  

Roman Sahaj a Monika Kova ovicová
Vladimír Gajdošech a Janka Zemaniková

Ivan Majtás a Zuzana Kuchtová
Miroslav Torá  a Helena Heráková

S O B Á Š E  V  O K T Ó B R I



S P O M Í N A M E
Už je 10 rokov, o zastal as, ke  odišiel si náhle pre  od  nás. 
Aj ke  sa  nikdy nevrátiš, v našich srdciach miesto nestratíš...

Odišli tíško, nie  sú medzi nami, ale v našich srdciach žijú v spomienkach...

Hoci si odišiel, niet a medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.

Hoci si odišla a niet a medzi nami, v našich srdciach budeš stále s nami...

                            as plynie, spomienky zostávajú…

Len kyti ku kvetov na hrob Ti môžeme da  a na Teba spomína .



Aj ke  si odišla a niet a medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.
as plynie, ale spomienky bolia a zabudnú  nikdy nedovolia.

V neznámy svet odišiel si spa , zaplakal každý, kto a mal rád. 
Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, 

no vždy budeš v srdciach tých, ktorí a milovali.

Žil skromne a obetavo, ako mu z o í žiarila láska, stato nos  a dobrota,
 tak nám bude  chýba  do konca nášho života.

V našich srdciach si stále doma, navždy a úbime, voláme z dola.



VIANO NÝ TURNAJ VO FUTSALE

predseda MLMF

BILANCIA RYBÁRSKEJ JESENE

V kat. do 14 rokov 

v kat. od 14 do 18 
rokov

HISTRORICKÝ ÚSPECH NAŠICH VZPIERA OV

 Dorasteneckej ligy vo 
vzpieraní 2015

Denis 
Daniel, Matej Kubák, Dominik Markus Daniel, 
Dominik Kraj ovic. a Krisztián Holocsi

Denis Daniel



BASKETBALISTKY ZA ALI MAJSTROVSKÚ SÚ AŽ

Matej Kubák 

Dominik Markus Daniel

Dominik Kraj ovic

Krisztián Holocsi

Pohár primátora 
mesta Krásna nad Kysucou v družstvách a v jed-
notlivcoch. 

Družstvo Novomeš anov
2. miesto

v jednotlivcoch
 Krisztán Holocsi



Novomestskej hokejo-
vej ligy (NMHL) 

Bra o Domin 

Na foto hore lenovia výboru: z ava J. Kaššo-
vic (HC Záhumenice), P. Podhradský (HK
Bzince p/J) a  B. Domin (HK Horná Streda)
pri odovzdávaní ceny M. Smetanovi, kapi-
tánovi HK Rudník, mimochodom, ví azovi prvých 
dvoch ro níkov.

NADŠENCI ADOVÉHO HOKEJA SA DALI DOKOPY



RT MUSIC ORCHESTRA Z ERVENÍKA
S VIANO NÝM PROGRAMOM VENI DOMINE

11. DECEMBRA o 18,00 h SÁLA MsKS 
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - VSTUP VO NÝ

NÍZKOTU NÝ ŽIVOT 1. DECEMBRA O 18,00 h

DIVADLO GUnaGU - VILIAM KLIMÁ EK: 

Foto: Mgr. V. Polák



Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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