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Návrat k starým koreňom. Aj tak by sme mohli označiť 1. ročník Fes-
tivalu židovskej kultúry, ktorý sa v Novom Meste nad Váhom uskutoční 
počas štyroch septembrových dní v termíne od 9. 9. do 12. 9. Mnohí sa 
možno pýtate, čo má židovská kultúra spoločné s naším mestom. Z his-
torického hľadiska veru veľmi veľa a v nasledujúcom rozhovore nám to 
priblížila hlavná organizátorka festivalu, riaditeľka Mestského kultúrne-
ho strediska Mária Volárová.

„Týmto festivalom v podstate len nadväzujeme na tradíciu židovskej 
kultúry spred druhej svetovej vojny. Práve v tomto období v našom meste 
žila početná židovská komunita, po Bratislave druhá najväčšia v Uhor-
sku. Žiaľ, vojnové a povojnové obdobie spôsobili vytlačenie Židov z náš-
ho mesta, hoci by sme sa im aj spätne mali poďakovať za naštartovanie 
ekonomiky, z ktorej mesto čerpá dodnes. My teda po rokoch znova obja-
vujeme krásu ich kultúry.“

A nielen tej. Vďaka už spomínanej veľkej komunite Židov mohla 
v meste vzniknúť prvá reálka v Uhorsku (pozn. red.: reálna škola, tzv. 
reálka, bol druh strednej školy zameranej skôr na prírodovedné odbory 
a živé jazyky). Na ňu nadviazalo celé školstvo v Novom Meste nad Vá-
hom a nadviazalo na ňu aj Gymnázium M. R. Štefánika.

„Na festivale sa predstavia hosťujúci umelci, ale aj naši novomestskí. 
Zároveň chcem dôrazne upozorniť, že festival nie je v žiadnom prípade 
politicky alebo nábožensky angažovaný. Ide výlučne o kultúru, ktorá 
zahŕňa divadlo, hudbu, literatúru, výtvarné umenie, ale napríklad aj 
gastronómiu,“ uviedla Volárová a dodala: „Práve preto je festival prí-
stupný širokej verejnosti a zároveň sa bude konať na rôznych miestach 
mesta, aby nebol sústredený len v budove MsKS. Výnimku má len piat-
kový večerný program. Vstupenka naň sa bude dať zakúpiť na mieste. Je-
diné, čo nás môže limitovať, je zmena platných hygienických nariadení 

Židovská kultúra obohatí Nové Mesto

Mojše band

Hudba na tanieri | Foto archív Šamajim TřebíčMojše band
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S touto vetou sa na nás obracajú mnohí občania, ktorí sledujú dianie 
v kultúre v našom meste a jednotlivé akcie pravidelne alebo nepravi-
delne navštevujú.

Snahou MsKS je neustále kultúrne podujatia rozširovať a skva-
litňovať, čo sa odrazilo aj na programovej skladbe tohto leta. Okrem 
podujatí, ktoré majú v našom meste svoju tradíciu a svojich skalných 
návštevníkov, ako napr. Leto s hudbou, sme sa počas prázdninových 
mesiacov zamerali na deti a mladé rodiny. Novinkou boli sobotné inte-
raktívne divadelné predstavenia v parku (Edudrama, Divadlo Tuš, Fid-
likanti, Divadielko Galéria) a týždňová Letná divadelná škola v MsKS. 
Denný tábor navštevovalo 14 detí vo veku od 8 do 13 rokov, ktoré 
pracovali pod odborným vedením výtvarníčky a scénografky Zuzany 

Malcovej a hudobníčky Janky Šimovič Babuliakovej. Ich spoločným 
výstupom bolo „praveké“ tieňové divadlo, ktoré odpremiérovali pred 
viac ako sedemdesiatimi divákmi v sobotu 14. augusta. Tu sú niektoré 
ohlasy od rodičov zúčastnených detí:

„Ako rodič som sa veľmi potešila tejto možnosti. Pre Tomáška to bola 
možnosť sa stretnúť s niečím novým. To, že ste zvolili tieňové divadlo, 
bolo vynikajúca voľba aj pre deti, ktoré majú problém vystupovať pred 
publikom. Tomáško spontánne vyjadroval radosť. Dni v tábore sa mu 
páčili pre ich rozmanitosť. Páčilo sa mu, že sme každú chvíľu robili 
niečo iné. Tiež bol rád, že mohol chodiť po veľkom javisku, vlastne si 
prezrieť celú budovu MsKS. Páčila sa mu hra na Mrázika. S radosťou 
opisoval zvieratko, čo vymyslel, aj to, ako ho vyrobili. Doma potom 

súvisiacich s koronavírusom. Preto je potreb-
né sledovať v médiách oznamy, či sa nebudú 
zmeny týkať aj nás.“

1. ročník Festivalu židovskej kultúry sa mal 
uskutočniť už minulý rok v máji, ale práve ko-
ronavírus urobil veľký škrt cez plány jeho or-
ganizátorom. Po nakrútení dokumentu o pri-
pravovanom festivale v roku 2020 však počas 
druhej vlny využili možnosť napísať knihu, 
ktorá sa bude krstiť práve na festivale. Publi-
kácia zahŕňa príbehy jedenástich Židov, pôvo-
dom Novomešťanov, ktorí museli utiecť alebo 
odísť z mesta v pohnutých vojnových a povoj-
nových rokoch. Dokument sa vďaka sociálnym 
sieťam dostal až za hranice Slovenska, kde si 
ho prezreli ďalšie desiatky a stovky odídencov. 
Tí prejavili záujem zúčastniť sa festivalu ako 
hostia. Niektorí aj polstoročie po opustení 
Slovenska. Aktuálne svetové proticovidové 
opatrenia opäť neumožnia prísť všetkým, ale 
hŕstka z nich sa festivalu zúčastní.

Mestské kultúrne stredisko prvý deň festi-
valu na 9. septembra nenavrhlo náhodou. Ten-
to deň je pamätným dňom obetí holokaustu 
a v ten deň sa bude celkovo v 61 mestách na 
Slovensku v rovnakom čase spomínať na obe-
te a čítať ich mená vybranými osobnosťami 
a hosťami mesta. „Okrem obetí sa spomenú aj 
mená ich záchrancov, ktorí neskôr získali oce-
nenie Spravodlivý medzi národmi. Čo si však 
sľubujeme od festivalu celkovo, je nielen jeho 
dlhoročné pokračovanie, ale najmä prežitie 
krásnych dní prežiarených vnútorným sln-
kom v nás. Chceme mestu niečo vrátiť, niečo 
tu znova vzkriesiť a očakávame aj veľký záu-
jem Novomešťanov, najmä tých, ktorí si budú 
vedieť ešte zaspomínať na udalosti spred viac 
ako polstoročia.“

Nové Mesto nad Váhom kedysi zdobila 
krásna synagóga, židovské kúpele mikve a iné 
inštitúcie. Tie sú dnes už len spomienkou. Po-
čas festivalu však dôjde k odhaleniu pamätnej 
tabule židovskej komunity, ktorá bude umiest-
nená na budove bývalého detského domova, 
dnes Centra pre deti a rodiny. Toto miesto by 
sa v budúcnosti zároveň mohlo stať pietnym 
miestom, kde by sa pri príležitostí význam-
ných výročí kládli vence.

Mestské kultúrne stredisko
Nové Mesto nad Váhom

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom
Vás pozýva na

FESTIVALU

9. – 12. september 2021

Štvrtok
10:00 h

spomienkový program venovaný 
obetiam holokaustu 
Centrum pre deti a rodiny

17:00 h

18:00 h

Piatok
10:00 h

18:00 h

-

Sobota 
18:00 h klezmer

Mestské kultúrne stredisko
20:00 h

16:00 h bábkové predstavenie

18:00 h

Mária Volárová, riaditeľka MsKS | Foto: Jana Krištofovičová

Covidové leto prinieslo viac kultúry 
ako v uplynulých rokoch



3

NOVOMESTSKÝ                SPRAVODAJCA www.nove-mesto.sk

rozvíjal, ako sa prazver bude meniť ďalej. Po tejto peknej skúsenosti 
si prajem, aby sme mali možnosť sa aj v budúcom roku prihlásiť do 
druhého ročníka Letnej divadelnej školy.“ (M. D.)

„Ďakujeme za výborný týždeň, ktorý strávili moje deti v MsKS! Zo 
začiatku Filipko na tábor nechcel ísť vôbec, ale páčilo sa mu asi ako 
v žiadnom inom tábore. Každý deň mi deti doma rozprávali, čo vyrába-
li a čo nové vymysleli. Zmeniť by nechceli vôbec nič a ani im nič nechý-
balo, vraj iba viac foteliek v Dodovej pravekej obývačke.“ (M.Z.)

„Keď som ako rodič videl nadšenie detí tesne pred predstavením, ve-
del som, že to musel byť tábor, ktorý deti veľmi bavil. A nie len to; otvo-
ril im cestu ku kreativite. Tie nádherné bábky vyrobené z prírodných 
a iných materiálov, pretavené a použité v tieňohre, boli úžasné. Zvuky, 
ktoré deti vydávali ako v praveku, rytmus a atmosféra na samotnom 
predstavení boli zážitkom pre mňa a iste aj pre ostatných, pre samotné 
deti aj divákov. Naozaj skvelý táborový týždeň!“ (D. V.)

Vyjadrenie doc. Mgr. art. et Mgr. Barbory Krajč Zamiškovej, ArtD., 
predsedníčky Divadla TUŠ, bábkoherečky, teatrologičky, vysokoškol-
skej pedagogičky:

„V Novom Meste nad Váhom sme hrali s Divadlom TUŠ prvýkrát. 
Potešilo nás pozvanie Mestského kultúrneho strediska. Hrať niekde 
prvýkrát je vždy veľká výzva, lebo nepoznáme divákov a ani oni nás 
a našu poetiku. Prvýkrát sme hrali v júli predstavenie Veselá vandrov-
ka a bol cítiť ostych divákov. Naše predstavenia sú vždy interaktívne 
a zapájajú deti rovno do príbehu. Postupne sa však ľady prelomili a di-
váci sa s nami lúčili veľkým potleskom. Bolo zároveň cítiť, že niektoré 
deti boli na bábkovom predstavení prvý raz a preto sa s ním potrebova-
li zoznámiť. Úplne inak reagovali ľudia na nás, keď sme prišli druhý-
krát, v auguste, s rozprávkou o kozliatkach. Bolo ich oveľa viac a už 
sa na nás tešili. Pamätali si nás a priviedli aj svojich známych. Bolo 
to, akoby sme prišli domov. Lúčili sme sa ako starí známi. Diváka si 
treba vychovávať, no vždy je to len cez kvalitný umelecký zážitok. Ten 
ho privedie späť do hľadiska. Ďakujeme, že sme si na trasu svojich hra-
ní mohli pridať aj Nové Mesto nad Váhom. Budeme sa tešiť na ďalšiu 
spoluprácu.

Veríme, že sme deti nadchli pre divadlo a že sme tak položili zákla-
dy divadelnej prípravky, ktorá bude aj v nasledujúcich rokoch prinášať 
kvalitných a nadšených hercov a režisérov pre naše ďalšie divadelné 
súbory a že tradíciu, ktorá sa rozvíja v našom meste už niekoľko desať-
ročí, budeme aj naďalej zveľaďovať.

Celé leto sme odštartovali nádherným koncertom vážnej hudby na 
nádvorí Galérie kresleného humoru. Kontrabasové soirée s famóznym 
kontrabasovým sólistom Filipom Jarom a Mucha Quartet sa konalo 
v rámci Music Festival Piešťany a bol to v poradí už tretí krásny spoloč-
ný večer v spolupráci s Domom umenia v Piešťanoch. Sme vďační za 
túto možnosť a vzťahy, ktoré tak každoročne rozvíjame a vďaka ktorým 
prinášame do nášho mesta tých najlepších umelcov a ich umenie.

V rámci štvrtkových koncertov na námestí sa predstavili domáce ka-
pely MsKS (Nora Carusso, Premeny, Five Faces, Rovenec), ale aj hos-
tia ako napríklad vokálne trio Krajka, Klarinet kvartet z Brna a ďalší.

V tomto roku nás neobišiel ani Bažant kinematograf a spolu 
s Letným kinom Považan sa uskutočnilo jedenásť openair fi lmových 
premietaní na námestí.

Milovníkov dychových hudieb potešili nedeľné koncerty v parku 
J. M. Hurbana, konkrétne vystúpenia kapiel Borovienka, Drietomanka, 
Bučkovanka, Májovanka, Selčianka, Vlčovanka, Bodovanka a Rytmus 
z Novej Bošáce. Zároveň v rámci dramaturgie cyklu Leto s hudbou pri-
nášame jedno odpoludnie zamerané viac na swing a jazz. Hudbu tohto 
žánru priniesla do nášho mesta skvostná kapela Fats Jazz Band.

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách aj organizácii 
týchto podujatí, ako aj návštevníkom, ktorí sa jednotlivých akcií zú-
častnili. Zároveň sa teším na spoločné stretnutia pri jesenných progra-
moch, ktoré pre vás pripravuje kolektív MsKS.

Krajka

Kontrabasové soirée, Filip Jaro a Mucha Quartet – 66. ročník MFP 1.7.2021

Vlčovanka

Bučkovanka

Fats Jazz Band
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Zdroj: TSM | Spracovala: Tatiana Brezinská | Foto: Jana Krištofovičová

Foto a text: Jana Krištofovičová, TSM

LETO NA TRHOVISKU.
Príjemne letnou atmosférou, farebnosťou a rôznorodosťou vás milí 

Novomšťania privíta trhovisko.
Zeleninu, ovocie, kvety ale i krásny pocit a veselosť z osobných stretnu-

tí si môžete odniesť domov z novomestského trhoviska na Hviezdoslavo-
vej ulici.

Otváracia doba
pondelok - piatok: 06:00 – 13:00 
sobota: 06:00 - 12:00

KOMPOSTOVANIE SA OPLATÍ
Mesiac júl 2021 a 71,95 tony biologicky rozložiteľného kuchynského 

odpadu spracovaného na Zberovom dvore. Zber zeleného a kuchynské-
ho odpadu z rodinných domov predstavoval 41,58 ton a čo nás veľmi teší 
je, zber BRKO z bytových domov v množstve 30,37 tony. 
Pre osvieženie pamäti do nádob hnedej farby na BIOODPAD patri:

odpad z čistenia zeleniny - suché pečivo, cestoviny - škrupiny z vajec 
- kávová usadenina, čaj - zvyšky vareného jedla, scedené v tuhej forme - 
potraviny po dátume spotreby v tuhom stave bez obalu - zvyšky rastlínpppppppppppppppppppppppppppppppppp

 Nepatrí tam: oleje, tuky - zvyšky jedál v obale - mŕtve telá zvierat, zvie-
rací trus, kosti - tekuté potraviny (mlieko, polievky, omáčky) - triedené 
zložky (papier, sklo, plast, kov, tetrapak) - zmesový komunálny odpad, 
stavebný odpad, zemina

Zelený odpad BRO sa v kompostárni podrví a v určenom pomere 
zmieša, následne uloží na voľnu plochu. Hroble sa prekopávajú a pre-
vzdušňujú následkom čoho kompost zreje. 

Používajte prosíme Vás len KOMPOSTOVATEĽNÉ VRECKÁ na bio-
odpad.

Milé deti, milí rodičia, čo poviete na nápad?
Na detské ihriská sme umiestnili takto krásne vymaľované nádoby na 

odpad. Veríme deti, že vášmu doprovodu ukážete kam a aký odpad patrí. 
A potom naše/vaše ihriská budú čisté, krásne, bezpečné.

Ďakujeme, že využívate infolinku. Vďaka Vám sa rodia nápady.
Novomešťanka: „Dobrý deň, viete prosím umiestniť na detské ihrisko 

za knižnicou nádobu na plasty, keďže sa tam hromadia plastové kelímky 
od čapovaných nápojov a nikoho už potom nezaujímajú?“

TSM: „Dobrý deň, koše pri detských ihriskách sú umiestnené…
Toto bol podnet, prečo sadnúť do auta a ísť situáciu skontrolovať. Sa-

mozrejme, mobiliár je na svojom mieste. No nevyužíva sa. Prečo? Svoj-
im výzorom hoci je funkčný neupúta deti. Pri spomienke na 1,5ročného 
synovca Dávidka, ktorý nadšene obdivuje farebnosť nádob na separova-
ný odpad to bliklo – dajme deťom šancu učiť nás dospelých.

Nech nám dospelákom ukážu, kam aký odpad patrí. Určite pani uči-
teľky v škôlkach sa ekotémam venujú a tak nim dôverujme. Dôverujme 
deťom. Ak im vytvoríme podmienky, ukážu nám a naučia nás a veľakrát 
i zahanbia.

Krátke správy z mesta

Pomaľované smetiaky

Detské ihrisko v parku Hurbanove sady

v parku D.Š. Zámostského
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"Dospelí sami nikdy nič nechápu a deti veľmi unavuje stále a stále im 
niečo vysvetľovať. Deti musia byť k dospelým veľmi zhovievavé."

              - Antoine de Saint-Exupéry

Nápad bol na svete a realizácií chýbalo už len málo. Objednať 120 lit. 
nádoby – aby detičky dočiahli a vrchnák nebol príliš ťažký. Podarilo sa. 
Spoločnosť dodávajúca nádoby na odpady obratom vyšla v ústrety. Spo-
lupráca s CVČ? Určite áno! No nápad sa zrodil počas letných prázdnin, 
kedy sú detské ihriská vyťažené, ale CVČ oddychuje. Prekážka? Nie. 
Veď predsa máme v meste úžasné, šikovné a talentované deti v Centre 
pre deti a rodiny Myjava. Súhlasili! S radosťou sa pustili do maľovania 
detských motívov. Veď kto iný vie lepšie, čo deti zaujme ako oni samot-
né? Pomohla pri realizácii nápadu i talentovaná Nela Štěpničková. 
Ďakujeme vám!

Nádoby vďaka nápadu, ale hlavne šikovnosti detí zapadli do prostre-
dia. Sú farebné, krásne, hravé a plnia svoju funkciu.

A ako hodnotíte farebné smetné nádoby na papier a plasty Vy? Najlep-
šie hodnotenie bude, ak budú plné odpadu a detské ihriská čisté.

Detské ihrisko vo vnútrobloku Ul. 1, mája

Detské ihrisko na sídlisku Hájovky

Detské ihrisko vo vnútrobloku Ul. 1, mája

Len málokedy sa v histórii nášho mesta neuskutočnili plánované jar-
moky. Minulý rok sa to však stalo a absencia jarmoku patrila nepochybne 
k tým nepríjemnejším stránkam obdobia poznačeného protipandemic-
kými opatreniami. Chýbala nám jedinečná jarmočná atmosféra, ktorá 
sa sotva dá s niečím porovnať. Podstata jarmokov síce vždy spočívala 
v obchodovaní – predávaní a nakupovaní, ale bolo to zároveň miesto bez-
prostrednej ľudskej komunikácie, zbližovania ľudí a zároveň i zdroj zába-
vy a kultúrnych zážitkov.

Právom usporiadať jarmoky v minulosti nedisponovala každá sídelná 
lokalita. Muselo to byť hospodársky vyspelé mesto alebo mestečko, aby 
mu panovník udelil trhové privilégiá. Takým Nové Mesto určite bolo už 
za panovania Žigmunda Luxemburského (1387 – 1437), pretože práve 
tento uhorský kráľ v roku 1435 okrem viacerých dôležitých výsad udelil 
nášmu mestu právo usporiadať výročné trhy. Podľa tohto práva „…sa 
Mestu umožňuje každoročne na sviatok sv. Prokopa (9. júla) a začiatkom 
veľkého pôstu (pohyblivý sviatok naviazaný na Veľkú noc, ktorý mohol 
pripadnúť na obdobie od polovice februára do polovice marca) a týždeň 
pred a týždeň po spomínaných sviatkoch odbavovať v meste výročné trhy 
(jarmoky) podľa zvyklostí, za akých sa konávajú v slobodných mestách. 
Okrem toho Novomešťania môžu užívať všetky práva, výsady a imuni-
ty v takom rozsahu, ako ich používajú a riadia sa nimi mešťania, hostia 
a obyvatelia mesta Trnava. Okrem toho žiaden obchodník nemôže v mes-
te bez osobitného povolenia richtára a prísažných vyložiť na predaj ani 
strihať súkno a nastrihané predávať na lakte okrem domácich obyvateľov. 
Rovnako nikto nemá právo v spomínanom meste vyberať trhové poplatky 
ani na týždenných trhoch, ktoré sa tu zvyknú konať každý pondelok, ani 
na vyššie spomínaných jarmokoch na sv. Prokopa a na začiatku Veľkého 
pôstu.“

Novomešťania užívali toto jarmočné právo aj v nasledujúcich storo-
čiach. V roku 1550 ich potvrdzuje kráľovským privilégiom Ferdinand I. 
Kráľ Maximilián II. listinou vydanou 2. apríla 1576 najskôr potvrdil 
dovtedajšie štyri jarmoky, ktoré sa konali v deviatu nedeľu pred Veľkou 
nocou, zvanou Septuagesima, v prvú nedeľu po Veľkej noci, ktorá niesla 
názov Quasimodogenity, na sviatok sv. Prokopa a na sviatok Narodenia 
Panny Márie (8. septembra). Posledný uvedený jarmok bol zo všetkých 
najnavštevovanejší, pretože sa konal v čase novomestských hodov. Naro-
denie Panny Márie, ako vieme, je patrocíniom farského kostola v Novom 

Jozef Karlík Z histórie novomestských jarmokov

František I. listinou z roku 1815 potvrdil Novému Mestu nad Váhom dovtedajšie 
jarmočné privilégiá. Originál v Štátnom archíve v Trenčíne. |  Foto V. Polák
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Meste nad Váhom. V ďalšom texte listiny Maximilián rozširuje Mestu 
jarmočné právo, a to na sviatok Premenenia Pána (6. augusta) a ďalší sa 
mal konať v nedeľu pred sviatkom sv. Tomáša apoštola (21. decembra). 
Všetkých účastníkov novomestských jarmokov zobral panovník pod svo-
ju osobitnú ochranu. Ďalšie, posledné rozšírenie jarmočného práva vydal 
kráľ Ferdinand III. keď v roku 1637 potvrdil trhové privilégium Maximili-
ána, pričom rozšíril počet jarmokov o jeden, ustanovený na druhý deň po 
sviatku sv. Trojice. V októbri roku 1815 dovtedajšie trhové privilégiá po-
tvrdil aj František I. Podľa trhového práva mohlo Nové Mesto nad Váhom 
uskutočňovať počas roka až sedem jarmokov.

Hlavným centrom výročných trhov bolo vždy námestie. Dobové po-
hľadnice jarmočného námestia nám odkrývajú čaro novomestských jar-
mokov. Všade sú ľudia - kupujúci a predávajúci, priam počuť čulú vravu 
medzi nimi, vedľa šiatrov stoja kone a vozy, z ktorých sa tiež predáva tovar. 
Samozrejme, pri organizovaní jarmokov sa nezabúdalo ani na samotných 
návštevníkov: hostince a početné kaviarne boli akoby zriadené len pre ten-
to jarmočný deň. Z objektov na námestí bola najdôležitejšia tzv. Vážnica, 
dominanta jarmočného námestia. Najskôr skutočne slúžila na váženie, 
neskôr tu bol veľmi populárny hostinec. Hostincov bolo, samozrejme, 

viac, jednak na samotnom námestí, ale aj v priľahlých uliciach. Pri takom 
veľkom sústredení ľudí sa stávalo, že medzi jarmočníkmi a návštevníkmi 
sa vyskytli spory či šarvátky. Tie riešili jarmoční richtári, ktorých volilo 
predstavenstvo mesta. Mäso a mäsové výrobky sa mohli predávať len čer-
stvé a kvalitné. Na to dozerali tzv. dozorcovia mäsa (inspektormacelli).

Tradícia jarmokov pokračovala aj v medzivojnovom období. Po druhej 
svetovej vojne zanikli. Prvý novodobý novomestský jarmok sa uskutočnil 
od 29. septembra do 1. októbra 1978. Bol to nepochybne dobrý nápad 
vtedajšieho vedenia mesta, keď v rámci osláv 725. výročia udelenia mest-
ských práv si takýmto spôsobom pripomenuli svetlé stránky novomest-
skej histórie. Z ideologických dôvodov sa jarmok nemohol konať v čase 
novomestských hodov, tak ako to bývalo v minulosti. Hoci sa tento prvý 
jarmok uskutočnil prakticky až v jeseni, bol mimoriadne úspešný. Zúčast-
nili sa na ňom obchodné organizácie z celého Slovenska, žiadaný tovar 
ponúkali aj obchodníci z Čiech. Už na tomto prvom novodobom jarmo-
ku sa návštevníci mohli dosýta občerstviť a užiť si sprievodné zábavné 
podujatia. Účasť bola mimoriadna. Hoci to tak pravdepodobne ani nebolo 
naplánované, týmto podujatím sa obnovila tradícia novomestských jar-
mokov. Do Nového Mesta sa vrátil duch starých jarmokov. Spočiatku sa 
jarmočné podujatie opakovalo každý druhý rok, ale od roku 1982 sa usku-
točňovalo každoročne. V poradí druhý ročník jarmoku, ktorý sa konal 
v dňoch 26. - 28. septembra 1980, hodnotil kronikár mesta ako významné 
hospodársko-obchodné podujatie mesta. Odhadoval, že za pekného po-
časia počas týchto troch dní navštívilo jarmok až 150 tisíc ľudí.

V súčasnosti sa jarmok neplánuje na koniec septembra ako za socia-
lizmu. Pri určení termínu sa berie do úvahy štátny sviatok Sedembolest-
nej Panny Márie, patrónky Slovenska (15. september). Jarmok sa začína 
spravidla v prvý piatok po tomto sviatku. V tento rok sa bude konať 17. 
a 18. septembra - v piatok a sobotu. Tento už 42. novomestský jarmok 
nebude mať z pochopiteľných dôvodov ešte rozmer tradičných jarmokov. 
Tak ako za dávnych čias neprekročí teritórium námestia. Na ňom sa budú 
realizovať remeselné trhy a uskutočnia sa podujatia kultúrneho progra-
mu. Ale to hlavné, čo robí jarmok jarmokom, nebude určite chýbať ani 
teraz - duch starých jarmočných trhov.

Novomestský jarmok na dobovej pohľadnici z konca 19. st.. 
Budova v prostriedku je Vážnica.

Pohľad na juhovýchodnú stranu námestia počas konania jarmoku. 
Dobová pohľadnica z konca 19. st. 

Hviezdoslavova ulica počas jarmoku 27. – 28.9. 1986.
Foto: Archív Mestského úradu Nové Mesto n.V.

Sedím v našej starobylej barokovej kaplnke 
svätého Jozefa, dívam sa na strop a obdivujem 
maľbu. To je on! Muž bez slov! Biblia nezachy-
táva ani jediné slovo tejto známej postavy - Jo-
zefa, ženícha Panny Márie, ochrancu dieťaťa 
Ježiša. Fakt ani jedno! Ale nemý nebol. Len ho-
voril inak, viac činmi ako slovami. Vo svojom 
srdci v tichu modlitby načúval Bohu. Mal sny, 
ale potom konal - odvážne, rozhodne, hneď. 
Nezľakol sa nočnej emigrácie do Egypta, vedel 
múdro zvážiť novú politickú situáciu v Judei za 
vlády Archelaua, nebál sa namáhavej remesel-
nej práce. Muž hovoriaci skutkami.

Žijeme v dobe infl ácie - nielen peňazí, ale 
aj slova. Farebne blikajúce displeje sprevádza 
priam guľometná paľba slov a informácií, kto-
ré už zajtra neplatia. Plány, projekty, návrhy, 
konferencie, agentúrne správy… A do toho 
táto postava mlčiaceho konajúceho muža. 
Môže byť pre nás dobrým sprievodcom v ťaž-
kých chvíľach. Prežívame v cirkvi práve Rok 
svätého Jozefa - ako výzvu nechať zbytočne 
dlhé reči a miesto toho urobiť kúsok dobra 
v mojom dosahu. Neuviaznuť v lákavom vir-
tuálnom svete s ilúziou reality, ale urobiť krok, 
možno malý vo svete skutočných činov. Niečo 

zmeniť môžem. Lebo tá najdôležitejšia zmena 
v živote je – tá moja! A to je povzbudivá vízia.

Blažej Čaputa, dekanDuchovné slovo | Muž bez slov
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Európska energetika prechádza najväčšou revolúciou za 
posledných 50 rokov. Moderné energetické riešenia sa stávajú 
trhovo konkurencieschopnými, sú plne digitalizované a zjed-
nodušujú fungovanie podnikov, miest a celej verejnej správy. 
Technologické produkty a služby ESCO budú zohrávať dô-
ležitú úlohu.Spoločnosť ESCO Slovensko, ktorá sa venuje 
komplexným riešeniam v energetickom sektore, je pripravená 
pomôcť Slovensku pri dosahovaní európskych klimatických 
cieľov.

ESCO Slovensko prináša pohľad na efektívne využívanie 
energií a úsporné zaobchádzanie s nimi pre podniky, obce 
a organizácie vrátane nájdenia optimálneho spôsobu finan-
covania. Akcionármi spoločnosti sú SPP a ČEZ ESCO. Spo-
ločne tak položili základy novej, zelenej energetickej ESCO 
Spoločnosti (Energy Service Company). Jej cieľom je výrazne 
pomôcť Slovensku s plnením klimatických záväzkov a podpo-
riť ochranu životného prostredia, prostredníctvom zvyšovania 
energetickej efektívnosti budov a realizácie kompletných, mo-
derných energetických riešení.

Zelené riešenia nie sú len o dlhodobej udržateľnosti, de-
karbonizácii priemyslu, ale sú predovšetkým aj o financiách 
a úsporách. Vynímajúc často havarijný stav technického vy-
bavenia rôznorodých areálov, ktorý si vyžaduje bezodkladnú 
rekonštrukciu, zvyšujú moderné a ekologické systémy ener-
getickú účinnosť, čím výrazne znižujú prevádzkové náklady.

„Našim cieľom je energeticky efektívne a ekologické Sloven-
sko. Klientom ponúkame komplexné riešenia pre zefektívne-
nie ich energetického hospodárstva. Ponúkame vedomosti 
a skúsenosti zo všetkých oblastí potrebných k návrhu, realizá-
cii a správe našich moderných energetických riešení,“ zhrnula 
Naďa Hartmann, generálna riaditeľka ESCO Slovensko.

S kapitálovou a odbornou základňou akcionárov je spoloč-
nosť ESCO Slovensko adekvátnym partnerom pre nemocni-
ce, obytné či administratívne komplexy, hotely, priemyselné 
areály, ale aj obce či mestá. Prostredníctvom svojich dcér-
skych spoločností zaisťuje výrobu a dodávku tepla, energe-
tické audity a poradenstvo, výstavbu elektrických zariadení, 
kogeneračných jednotiek a fotovoltických elektrární. Dcér-
ska spoločnosť e-Dome realizovala projekty s unikátnymi 
riešeniami v oblasti zdravotníctva. Príkladom sú, návrh za-
bezpečenia tepelného komfortu v Nemocnici novej generá-
cie Michalovce, ale aj najväčší projekt energetických úspor 
na Slovensku realizovaný vo Fakultnej nemocnici s polikli-
nikou Nové Zámky.

Do skupiny ESCO Slovensko patria aj dcérske spoloč-
nosti AZ KLIMA SK, e-DOME, ESCO Distribučné sústavy, 
ESCO Servis, KLF-Distribúcia a SPRAVBYTKOMFORT, 
ktorých referenciou je množstvo úspešne realizovaných 
projektov.

Vitajte vo svete novej energetiky

escoslovensko.sk

Ekológia, úspory,
výhodná inve stícia

ESCO_INZ_207x137.indd   1 18/08/2021   17:52
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JUDr. Adriana Ručkayová, Advokátska kancelária

Od 31. decembra 2021 (okrem vybraných ustanovení, ktoré nado-
budnú účinnosť 1. januára 2022 resp. 1. januára 2023) sa stane účinným 
zákon o podpore v čase skrátenej práce tzv. „kurzarbeit“.

Zákon má pomôcť zamestnávateľom a zamestnancom v krízových ča-
soch, nakoľko upravuje poskytovanie podpory zamestnávateľovi v čase 
skrátenej práce a takisto náhradu mzdy zamestnancom vyplácanej pro-
stredníctvom úradov práce od štátu.

Podstatou je poskytovanie právne nárokovej podpory určenej na vy-
plácanie náhrady mzdy zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ nemôže 
prideľovať zamestnancom prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu a do-
chádza tak k tzv. „skrátenej práci“.

Finančná pomoc pre zamestnávateľov bude pozostávať z príspevku na 
čiastočnú úhradu mzdových nákladov na zamestnanca za každú hodinu 
prekážky v práci na strane zamestnávateľa v čase skrátenej práce v sume 
60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca.

Za vonkajší faktor, ktorý má dočasný charakter a zamestnávateľ ho 
nemohol ovplyvniť, sa bude považovať najmä mimoriadna situácia, vý-
nimočný stav alebo núdzový stav, mimoriadna okolnosť alebo okolnosti 
vyššej moci.

Nárok na podporu má zamestnávateľ, ktorý
· je v čase skrátenej práce,
· odviedol ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory poistné na 

sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové spore-
nie za celé obdobie trvania povinnosti odvádzať poistné na sociálne pois-
tenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré trvalo 
najmenej 24 kalendárnych mesiacov, bezprostredne predchádzajúcich 
kalendárnemu mesiacu, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie 
podpory

· neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov 
 pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory,

· má
1. uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov alebo so 
zamestnancom, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamest-
nancov, o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory alebo
2. súhlas rozhodcu podľa Zákonníka práce s podaním žiadosti o poskyt-
nutie podpory a

· požiada o poskytnutie podpory najneskôr do konca kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o po-
skytnutie podpory.

Žiadosť o poskytnutie podpory
Podporu poskytuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo 

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe žiadosti o poskytnutie 
podpory, ktorú zamestnávateľ podáva elektronickými prostriedkami 
podpísanú kvalifi kovaným elektronickým podpisom.

Suma podpory
Podpora sa poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávate-

ľa na náhradu mzdy zamestnanca za každú hodinu prekážky v práci na 
strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa 
v sume 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca v kalen-
dárnom mesiaci, za ktorý sa podpora poskytuje, najviac v sume 60 % 
z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve 
SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva 
roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje.

Podpora sa poskytuje zamestnávateľovi na pracovné miesto zamest-
nanca, ktorému

1. zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % 
ustanoveného týždenného pracovného času,

2. ktorého pracovný vzťah ku dňu podania žiadosti o poskytnutie pod-
pory trval najmenej jeden mesiac,

3. ktorému ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory neplynie 
výpovedná doba alebo výpovedná lehota,

4. ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory vyčerpanú 
dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok a vyčerpaný kladný účet 
konta pracovného času, ak je u zamestnávateľa zavedené konto pracov-
ného času, a zamestnávateľ ho nemôže preradiť na inú prácu v rámci 
dohodnutého druhu práce, ktorá nie je dotknutá obmedzením činnosti 
zamestnávateľa, a

5. na ktoré sa zamestnávateľovi na tie isté oprávnené náklady alebo na 
ten istý účel neposkytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

Podpora sa vypláca mesačne na účet zamestnávateľa uvedený v žia-
dosti o poskytnutie podpory.

Poskytuje v čase skrátenej práce, v úhrne najviac šesť mesiacov po-
čas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov, pričom vláda môže nariadením 
ustanoviť dlhšie obdobie poskytovania podpory v prípade vonkajšieho 
faktora, ktorým je mimoriadna situácia, výnimočný stav, núdzový stav 
alebo mimoriadna okolnosť, alebo ustanoviť poskytovanie podpory aj 
v období dvoch mesiacov po ich skončení.

Zamestnávateľ je povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré mu 
bola poskytnutá podpora, minimálne dva mesiace po skončení kalen-
dárneho mesiaca, za ktorý bola poskytnutá podpora, pričom toto sa ne-
vzťahuje na pracovné miesto, na ktorom došlo ku skončeniu pracovného 
vzťahu z dôvodov na strane zamestnanca.

Text je spracovaný k stavu legislatívy k 10. 07. 2021

Záverom pripomíname, že trvalý kurzarbeit je určený len pre „klasic-
kých“ zamestnancov a zamestnávateľov, nie pre samostatne zárobkovo 
činné osoby (SZČO) a zamestnávateľov a zamestnancov v štátnej sprá-
ve.

Právna poradňa - KURZARBEIT

Bývali časy, keď naše duše boli čisté ako nepopísaný list. Iba sem-tam 
ich zafúľala nejaká tá škvrnka hriechu, čo v nevinnosti sme si ani neu-
vedomovali. Pamätám, ako sa priblížil deň prvého svätého prijímania. 
To bolo potrebné všetky tie väčšie i menšie machule dôrazne vyčistiť. 
Rady chlapcov postávali po obidvoch stranách kostola pred spovedni-
cami a čakali, až na nich príde rad. Všetci títo vtáci, čo v škole trápili uči-
teľov a väčšinu dňa nemysleli na nič dobrého, tu stáli teraz nezvyčajne 
ticho, pokorne a skrúšene. S každým otvorením onej malej miestnosti 
na odkladanie hriechov z nej vychádzal anjel s hlavou sklopenou, ruka-
mi zbožne zopnutými a viditeľnou úľavou na zamĺknutej tvári. Tak sme 
čakali aj my traja.

Benino stál v rade za mnou a z malého ťaháka si tie najväčšie previne-
nia pre istotu potichu opakoval:

- Vyslovil som meno Božie nadarmo. Ukradol som mame z peňaženky 
dve koruny. Podložil som učiteľke na stoličku rajsnágel…

Rozjímanie, ticho a očakávanie zázraku odpustenia podchvíľou na-
rušil štuchanec a chichot nespratníkov, ktorých šľachovitý kostolník 
pán Čongrády presne mierením úderom okamžite na mieste umravnil. 
Nakoniec prišiel rad na mňa. Pokľakol som s pokorou na nízke dreve-
né kľačadlo, odhodlaný okamžite spustiť nachystané hriechy pekne za 
sebou. Za mrežovým okienkom sa ozvalo tlmené, pridusené zakašlanie. 
Nejasné obrysy kňazovej tváre mi nazreli rovno do duše.

- Kedy si bol, syn môj, naposledy na spovedi?
Nie je nič horšie, ako keď máte presne pripravené, čo budete hovoriť, 

a od vás sa žiada niečo úplne iné. Už-už som chcel vyhŕknuť, že si na to 
pri najlepšej vôli nepamätám, no pre istotu som očistec svojej duše začal 

Milan Hurtík -  úryvok z knihy Keď hodiny išli tak krásne pomaly | Ilustrácia: Jozef Janiska

O malých dušiach a veľkých hriechoch
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Na Smolenickom zámku sa koncom júna 
konalo slávnostné vyhodnotenie medziná-
rodnej literárnej súťaže Pars Poetry, ktorú 
zastrešuje združenie Pars Artem. 

 Súťažiaci boli zo Slovenska i zahrani-
čia (Česko, Srbsko, Poľsko, Moldavsko a 
Rumunsko). Do súťaže sa zapojilo značné 
množstvo tvorivých duší.

So sestrou Juditou sme sa obidve dostali 
do prvej šestice fi nalistov, do toho najužšieho 
výberu spoločne s renomovanými autormi. 
Ja, Edita Ďurčová, som si svoje miesto vo 
fi nálovej šestici zabezpečila prózou, sestra 
Judita poetickou tvorbou. V porote sedeli 
uznávaní spisovatelia spolu so spisovateľkou 
Zuzkou Kuglerovou. Na zámku sa uskutočni-
lo slávnostné odovzdanie diplomov a cien, a 
tiež každý fi nalista čítal nahlas zo svojej tvor-
by. Súťažné diela nás oboch sa nachádzajú 
aj v krásnej antológii Pars Partem s názvom 
„Trinásť mužov, dvadsať žien“, ktorá vyjde 
knižne a poputuje na pulty kníhkupectiev 
Martinus  a Pantha rei. Tento náš prvý veľký 
úspech, čo sa týka publikovania, si nesmierne 
vážime a tešíme sa z neho, pretože to zname-
ná, že budeme dostupné v kníhkupectvách  i 
v knižniciach. 

Za literárny klub Edita Ďurčová | Foto: archív autorkyO Pars Poetry 2021

trestuhodným klamstvom. Nevinne, s neistotou v hlase, 
akoby som sa pýtal sám seba, vyšla zo mňa tichá odpoveď:

- Pred dvoma-tromi mesiacmi…?
- No, to je už dosť dávno, - opáčil láskavý hlas a vzápä-

tí pokračoval ďalšou otázkou. - Tak, syn môj, čo máš na 
duši?

Odriekal som za sebou všetky menšie i väčšie ublíženia 
Bohu, rodičom, príbuzným, známym i neznámym ľuďom. 
Po chvíli zaseknutia sa mi kňaz snažil pomôcť:

- Neboj sa, len pokračuj. Povedz mi všetko. Boli tam 
určite aj ťažšie hriechy. S každým predsa občas lomcuje 
pokušenie…

Zrazu som si spomenul, ako sme nedávno špehovali 
dievčatá v telocvični, keď sa prezliekali. Sácali a odtíska-
li sme sa navzájom od malého otvoru, ku ktorému chcel 
každý na chvíľku priložiť oko. Na druhej strane spovedni-
ce sa mi v tej chvíli vyjavila tvár človeka podobná všetkým 
ostatným ľudským bytostiam. A ja som na ňu s dôverou, 
hľadajúc pomoc v slabosti, s ktorou malý obyčajný chla-
pec nevie predsa ešte bojovať, vyhŕkol otázku:

- Aj s vami?
Odpoveď som síce nedostal, ale namiesto toho sa mi 

ušlo päť otčenášov a sedem zdravasov.
Von som vyliezol s pocitom, že vzhľadom na trest až tak veľkým hriešni-

kom vlastne ani nie som. Myslite si, čo chcete. No v tej chvíli mi asi naozaj 
bolo všetko zlé vymazané. Taký povznášajúci pocit vnútorného oslobode-
nia ma neblažil ani v posledný deň školského roku. Boh vo svojej milosti 
mi zhovievavo odpustil všetko, k čomu som sa priznal i čo som klamlivo 
zamlčal. Taký povznášajúci pocit oslobodenia ma neblažil ani v posledný 
deň školského roku pri vidine nekonečného dvojmesačného leňošenia. 
Benino dostal o tri zdravase viac a Karol rovných desať otčenášov.

Po poctivo odmodlených trestoch sme večer kráčali dolu námestím, 
prepočítavali, porovnávali a nevedeli sa dohodnúť, kto je väčší hriešnik.

- Veď si zober, aký dlhý je otčenáš a aký zdravas…
- No dobre, ale koľko som ich dostal ja a koľko ich máš ty…?

Takto sme sa handrkovali a každý z nás nakoniec opatrne priznal, že 
pár zamlčaných hrieškov jednoducho hodil do autu. Staré a premlčané 
sa ajtak už celkom isto nepočítajú. Tam hore predsa nemôžu evidovať 
všetky tie malé zaškobrtnutia, ktorými sme si sem-tam krátili dlhé chví-
le. Veď kto by si aj niekde pri nebeskej bráne robil čiarky pre každú hlúpu 
maličkosť.

- Že sme ukradli v malom obchode u starého Stánka vrecko cukríkov 
a v trafi ke vedľa škatuľku cigariet? No bóžinko…Že sme zo školskej vit-
ríny ukradli pioniersky bubon aj s paličkami… A tie kone, pod ktorými 
sme zapálili krabicu s karbidom a ktoré potom splašené ušli s vozom až 
na stanicu… A ešte… A ešte…

No nič, otče, až nabudúce…

Zľava: Edita Ďurčová, Zuzana Kuglerová, 
Judita Ďurčová.

Na hmlistej oblohe                                                                                                     
ženia sa vetry

v konároch bielych stúh,                                                                                                                      
kde spieva oheň –

pod skalnou priepasťou
šantia si pstruhy,

zlatisté ako sen                                                                         
v jeleních výškach...

Nad húfmi oblakov                                                    
tancuje lístie,

odviate záplavou                                                          
strieborných kvetov...                                                     

Mátožný cintorín                                                            
skláňa sa k lesu,                                                            

v ktorom si duchovia                                                     
maľujú hniezda...                                                            

Pobrežná vzducholoď
vznáša sa k dúham                                                                 
na krídlach anjelov,                                                    
nesúcich smútok...

Kráľovná septembra
kráča si k mólam,

kde mlčia detské sny                                                      
v pavúčej sieti.

Judita Ďurčová

Pobrežná jeseň                               
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Alternatívna medicína (p. Dedík) - druhý utorok v mesiaci od 12:00h 
v miestnosti č.21

A Klub (Anonymní alkoholici) – každý párny štvrtok o 16:00h 
v klubovni

Kruh pre prirodzenú pomoc v živote Slovensko – v pondelok 13.9., 
4.10., 25.10. v čase od 14:30h do 18:30h v miestnosti č.3

Občianske združenie G35 – najbližšie stretnutia budú v pondelok 
13.9. a 11.10. o 14:00h v klubovni

Združenie zrakovo znevýhodnených – prvé stretnutie v septembri je 
v pondelok 6.9., následne každý pondelok od 9:00h do 12:00h v klubovni

Bezplatná právna poradňa A. Ručkayovej - štvrtok 23.9. a 14.10. 
o 17:00h v miestnosti č.7

Joga – každý pondelok 16:15h – 19:30h, stredu 17:00h – 19:45h a štvr-
tok 16:15h – 19:30h vo Výstavnej sieni. Začíname dňa 20.9. (ponde-
lok).

Zdravotné cvičenie pre ženy – v utorky 17:00h – 18:00h a štvrtky 
15:00h – 16:00h v miestnosti č.21. Začíname dňa 2.9 (štvrtok).

Klub včelárov – druhý pondelok v mesiaci od 17:00h v klubovni

Klub fi latelistov – štvrtky od 18:00h v klubovni

Výtvarný kurz pre dospelých – kurz prebieha v soboty od 14:15h – 
19:15h v miestnosti č.3. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Harma-
dyovej na tel.č. 0905 826 493.

Moderný tanec – pre všetkých a všetky vekové kategórie, informácie 
na tel.č. 0905 539 003

Frkulice – stretnutia každú stredu o 16:00h v klubovni. Informácie 
záujemcom dá p. Balajová osobne pri stretnutí v MsKS.

Detský folklórny súbor ČAKANKA Vás srdečne pozýva na svoje 
tanečné nácviky, ktoré sú určené pre deti od 6 rokov. V prípade záujmu 
Vám dá informácie vedúca súboru Mgr. Alexandra Tobiášová na tel.č. 
032/771 86 05 alebo 0903 537 273.

Folklórny súbor OTAVA, ktorý je dlhoročnou súčasťou MsKS hľadá 
nových členov. Záujemcovia od 15 rokov sa môžu prísť informovať prvé 
dva septembrové piatky od 18:00h v divadelnej sále MsKS alebo na FB 
FS Otava a fsotava@gmail.com.

Ľudová hudba ROVENEC hľadá muzikantov na post  huslí, kontru, 
kontrabas, ďalej spevákov a speváčky vo veku od 12 rokov. Záujem-
covia  sa môžu informovať u vedúcej ĽH Rovenec Márii Mizerákovej, 
lh.rovenec@gmail.com.

KURZY A KLUBY V MsKS SEPTEMBER, OKTÓBER 2021

OZNAM Mestského kultúrneho strediska

Ak máte záujem byť priamo informovaní o pripravovaných kultúrnych podujatiach a prajete si, 
aby sme Vám pozvánky posielali poštou alebo mailom, prosíme, 

aby ste nás kontaktovali  na tel.č. 032/ 285 69 26, 0904 124 424 alebo msks@msks.sk.
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TVORÍM,
TVORÍŠ,

TVORÍME

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

prehliadka amatérskeho divadelného umenia
v Trenčianskom kraji

23. september 2021
Divadelná sála MsKS

Nové Mesto nad Váhom

Súčasťou podujatia je odborný divadelný seminár
Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia

Projekt z verejných zdrojov podporil

ŠTVRTOK 2. september o 16.00 h
Námestie slobody 

Hudobný projekt SYNERGIA
Rómsky folklór vs. Jazz

Juraj BURIAN, Juraj GRIGLÁK, David HODEK, Eugen VIZVÁRY, Ján BERKY

PIATOK 3. september od 15.15 h
Námestie slobody 

15.15 - 15.45  Základná umelecká škola 
 – koncert pedagógov
16.00 - 17.00  Ducho ovci 
 (Najvä šie hity Karola Ducho a)
17.15 - 18.00  Odovzdávanie cien - Osobnos  mesta
18.30 - 19.30  Malý komorný orchester
20.30 - 21.30  Katka Koš ová

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOMMESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

2.-3. septembra 20212.-3. septembra 2021

Združenie dychových hudieb Slovenska
Mesto Nové Mesto nad Váhom

NOVOMESTSKÁ
NOTA

X.
NOVOMESTSKÁ

NOTA

CELOSLOVENSKÁ 
AUTORSKÁ SÚŤAŽ SKLADIEB
PRE DYCHOVÉ HUDBY

XXIII. FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB

18. SEPTEMBER 2021

10,00 h  LIESKOVANÉ
11,30 h  BUČKOVANKA
13,00 h  NOVOMESTSKÁ NOTA 
 – DH Maguranka z Kanianky
16,00 h  KAMARÁDI

FESTIVAL SA USKUTOČNÍ NA NÁMESTÍ SLOBODY V NOVOM MESTE NAD VÁHOM.
V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO POČASIA SA FESTIVAL USKUTOČNÍ V DIVADELNEJ SÁLE MsKS.

Projekt podporovaný z verejných zdrojov na podporu umenia s finančným príspevkom

Hlavný partner: Partneri: Hlavný mediálny partner:
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17. 9. 2021 o 17:00 h
Galéria kresleného humoru
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Informácie v pokladni kina Považan: streda, piatok, sobota, nedeľa hodinu pred predstavením, tel.č. 032/285 69 25. Predpredaj 
vstupeniek v pokladni kina Považan: streda 19,00-20,30 h, piatok 18,00 - 19,30, sobota a nedeľa 15,00-20,30 h. Predpredaj 
a rezervácie vstupeniek na www.kinopovazan.sk od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame. Program KINA 
POVAŽAN je na: www.kinopovazan.sk a www.msks.sk. Nájdete nás aj na facebooku pod názvom: KINO POVAŽAN

Premietanie v Kine Považan podporuje
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AUTÁ
BÚRKA

ČOKOLÁDA
DÚHA

GULIČKA
HLÚBIK

ÍVER
JAHODA
KALUŽ
KATAR

KLÍČKY
KĽUČKA

KNIHY
KOLENO
KOLÍSKA

KRÍK
LÁSKA
LETEC

LÍSTOK

LOPATKA
LÚČKY

LYŽE
MAČKA
MOTÝĽ
MOZOG

NOHAVICE
OLIVY

OTOMAN
PALICE

RAKETA
ŠARKAN

ŠIŠKA
TELEVÍZOR

VARIČ
ŽABKA

ŽNE
ŽOBRÁK

  OSEMSMEROVKA - POREKADLO 

TAJNIČKA PRE DETI

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3.

10.

1. druh sovy    
2. na jeseň padajú zo stromov  
3. prejdeme ním ponad rieku  
4. dávame do nej kvety  
5. sliepka nám ho znesie  

6. ryšavé lesné zviera   
7. zdrobnelina od slova kôň  
8. skladá sa z nich veta  
9. auto ich má štyri, motorka dve 
10. malý skoro čierny, chutný v koláči 

Tak už opäť nastal čas
do školy sa vrátiť zas.
Ožijú konečne triedy,
aj písmenká abecedy.

Ceruzky, farbičky, perá,
výbava musí byť celá.

Zošity aj učebnice,
už nepatria do police.

Aktovka už na ne čaká,
nosí ich predsa pre žiaka.

Zazvoní už školský zvonec,
to je začiatok, nie koniec.

Jarmila Foltánová

Do školy

Správna odpoveď: PEKNÁ JESEŇ PREDPOVEDÁ TUHÚ ZIMU

Správna odpoveď:
Vitaj škola



16

NOVOMESTSKÝ                SPRAVODAJCAwww.nove-mesto.sk

Ján Marek | Foto: Archív klubuMáme majstrov Slovenska
Majstrovstvá SR mládeže (do 16 rokov) v streľbe zo vzduchových 

zbraní sa mali tak ako každý rok uskutočniť v mesiaci marec, no pre ne-
priaznivú epidemiologickú situáciu boli neustále prekladané z mesiaca 
na mesiac a uskutočnili sa až 26. a 27. júna. Zorganizovaním majstrov-
stiev bol poverený Športovo strelecký klub Brezno.

Strieľať sa začalo v sobotu 26. júna najťažšou disciplínou zo vzducho-
vej pušky (VzPu), polohovými pretekmi na 3x20 výstrelov. Vzhľadom na 
náročnosť tejto disciplíny ju väčšinou strieľajú iba starší žiaci. Za náš 
športový klub Streleckú akadémiu Štefana Bumbála Nové Mesto nad 
Váhom sa paradoxne najlepšie darilo iba 13-ročnému žiakovi Guidovi 
Ginouxovi, ktorý celkovo obsadil v tejto disciplíne 3. miesto. Po prvých 
dvoch častiach (poloha v kľaku a v ľahu) bol na čele súťaže, no z dôvodu 
poruchy dioptra (t. j. mieridla na vzduchovej puške) nakoniec klesol na 
3. miesto.

Druhý súťažný deň sa strieľala súťaž VzPu 40 výstrelov v ľahu. Naši 
strelci sa na stupeň víťazov nedostali, keď Guido Ginoux obsadil celkovo 
5. miesto, Tomáš Januška 6. miesto a Patrik Sýkora 9. miesto. U Guida 
zase značne výsledok ovplyvnila porucha dioptra.

Popoludní sa strieľala oveľa ťažšia disciplína ako streľba v ľahu, a to 
VzPu 40 výstrelov v stoji. V tejto disciplíne sa naši mladí strelci plne pre-
sadili. Tomáš Sádecký vyhral, Ginoux s už opraveným dioptrom obsadil 
2. miesto a Sýkora skončil šiesty. V súťaži družstiev naši chlapci v zlo-
žení Sádecký, Ginoux, Sýkora získali titul majstrov SR. Je to zatiaľ prvý 
majstrovský titul pre mladých strelcov našej streleckej akadémie od jej 
založenia.

Veríme, že týmito výsledkami sa nám podarí presvedčiť i predstavi-
teľov mesta o tom, že patríme k najlepším a najúspešnejším športovým 
klubom v Novom Meste nad Váhom. Naše vyhlásenia, že pokiaľ budeme 
mať vytvorené dobré podmienky pre prácu, tak sme schopní vychovať 
nielen reprezentantov SR, ale i účastníkov OH, nie sú vyhláseniami do 
vetra. Veríme, že vedenie mesta nás podporí a strelnicu prebuduje tak, 
aby tu mohli prebiehať strelecké súťaže a chodili sem strieľať žiaci zák-
ladných škôl v rámci hodín telesnej výchovy.

Krumpolec Vojtech, Slovensko

Ján Hubinský, SlovenskoMiroslav Barvirčák, Slovensko Mahmood Nazari, Irán
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ZDROJ: fb/ VK Nové MESTO | FOTO: archív klubuVolejbalisti v príprave na sezónu
Volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom usporiadal svoj tradič-

ný letný tréningový kemp. Tento raz za účasti viac ako 30 zveren-
cov. Už skôr, v pondelok 16. 8.2021 sa začal týždenný aj denný 
kemp určený pre našich mladých hráčov a hráčky. Úvodný deň 
strávili na plážových ihriskách na Zelenej vode a samozrejme aj 
vo vode, kde sa využili aj paddleboardy. V ďalšom tréningovom 
procese sa pokračovalo v priestoroch športovej haly a atletického 
štadióna AFC.

DECORE, najväčšia predajňa na viac ako 400 m2 v Novom Meste 

nad Váhom na Odborárskej ulici 3 (bývalé tlačiarne Tising) 

s ponukou servítkov, sviečok, dekorácii, aranžmánov, jednorazového 

riadu. Svadobná výzdoba - predaj - prenájom.

 kontakt: 0905 962 718
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„Ale tie hviezdy predsa svietili 
      a pekný život tie kvety žili…“

Dňa 27. septembra 
uplynie päť rokov odvtedy, 
čo do nebíčka vzlietla duša 
našej drahej maminky, ba-
binky a prababinky, pani 
učiteľky v. v. Elenky BA-
RÁTOVEJ v úctyhodnom 
veku 101 rokov.

Bol utorok, krásny sl-
nečný deň babieho leta. 
Pavúčiky sa hojdali vo 
svojich sieťach a tešili sa 
z posledných teplých dní. 
Bol taký krásny slnečný 
deň, ako bola babinka 
sama. Kto ju poznal, dá 
mi iste za pravdu. A kto by 
z Novomešťanov nepoznal 
usmiatu tvár pani učiteľky 
s láskavým pohľadom, več-
ným záujmom o druhých 
a s veľkou radosťou zo 

života, z každého dňa. „Ráno popros, večer poďakuj,“ bola jej ži-
votná fi lozofi a. Babinka ju napĺňala do bodky. Rozdávala lásku a 
povzbudenie, túžbu po kráse... - tak, ako jej milovaný básnik Slád-
kovič. Pani učiteľka slovenčiny. Vedela krásne recitovať. Naspamäť 
poznala celé state našich básnikov. Vedela krásne spievať. Blízke 
jej boli naše ľudové piesne, najviac však z jej rodného myjavského 
kraja. Milovala Slovensko, milovala ľudi, svoju prácu, svojich žia-
kov. Bola to radosť, pookriatie pobudnúť v jej pritomnosti. Tak ako 
posedieť si pri hravom potôčiku a precítiť jeho dobrú energiu.

27. september bol krásny slnečný deň, keď si milostivý Pán po-
zval našu drahú babinku do svojej nebeskej ríše, aby sa tam opäť 
stretla so svojou životnou láskou, svojím drahým manželom, ne-
zbudnuteľným pánom Dr. Jozefom Barátom, profesorom nemčiny 
a slovenčiny na novomestskom gymnáziu. Obaja boli skvelí ľudia, 
jemní, vzdelaní... - „zo starej školy“. 

Chýbaju nám. Chýbajú nám babinkine belasé oči, v ktorých kvitli 
neväzde a slnečnice. Chýba nám dedinkov pokoj a rozhľadenost, 
chýbajú nám... 

Ale každá pozemská púť má svoj koniec a my všetci sa stretneme 
opäť až vo večnosti. 

A kým sa stretneme opäť, naša drahá maminka a babinka, náš 
drahý odenko a dedinko, posielame za Vami našu lásku a vďaku za 
to, akí ste boli. Nezabúdame na Vás. Ste tu stále s nami v našich 
myšlienkach a spomienkach. Ľúbime Vás naveky.

Vrúcne  vnučka Andrea

Úprimne ďakujeme všetkým priateľom 

a známym ktorí ste odprevadili 

na poslednej ceste dňa 24.06.2021 

v Novom Meste nad Váhom 

nášho syna, manžela, 

otca a starého otca 

Jozefa KUČERÁKA 

ktorý nás opustil v nedožitých

59 rokoch.

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti 

a kvetinové dary ktorými ste sa snažili

znížiť našu bolesť a žiaľ. 

Rodina Kučeráková

Ďakujeme všetkým príbuzným,

priateľom, spolupracovníkom 

– zdravotníkom, susedom, známym 

a všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou 

drahou mamou,

MUDr. Margitou KRIŠLOVOU

ktorá nás navždy opustila 

dňa 9.7.2021 vo veku 79 rokov.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy

sústrasti, ktorými ste sa pokúsili zmierniť

náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

S M Ú T O Č N É  P O Ď A K O V A N I A
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Osud Ti nedoprial dlhšie s nami byť, ale v našich srdciach budeš navždy žiť. 
Už len kyticu kvetov Ti môžeme na hrob dať a tíško stále spomínať.

2. septembra uplynie deväť rokov, čo od nás navždy odišiel náš milovaný  otec, dedko, brat a priateľ
Jarko PAVLECH.     

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá pozostalá rodina

„Aj keď ti hviezdy prestali svietiť a slnko hriať, tí čo Ťa mali radi neprestanú na Teba spomínať.“
Dňa 30.8. 2020 uplynulo šesť rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná mamička, babička a prababička 

Mária HRUŠÍKOVÁ, rod. Dvoranová. 
S láskou a úctou spomína syn Peter a dcéra Margita s rodinami.

Tí, čo ťa mali Melko radi, nikdy neprestanú na Teba spomínať. 
Čas vrátiť sa nedá, duša bdie nad nami, strážiš nás z neba. 

Dňa 10.9.2021 si pripomenieme 5. výročie, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec, dedko, brat, švagor
 Melicher KULICH z Nového Mesta nad Váhom.

S láskou, úctou a bolesťou v srdci na neho spomína celá rodina. 

OSOBNOSTI SEPTEMBRA
2.9.1976† NOVOMESTSKÝ Miloslav, strojársky odborník, 
vynálezca. Narodil sa 23.10.1930 v Starej Turej. Pôsobil v Novom 
Meste nad Váhom, v Starej Turej. Zomrel v Bratislave – 45. výročie 
úmrtia. 

5.9.1931* NOVOTNÝ Miloslav, poľnohospodársky odborník, 
vysokoškolský pedagóg. Narodil sa v Čachticiach. Pôsobil v Novom 
Meste nad Váhom. Zomrel 10.5.1998 v Bratislave – 90. výročie 
narodenia. 

7.9.1921* HRUŠOVSKÝ Ivan, právnik. Narodil sa v Novom Meste 
nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 19.10.2011 v Bratislave – 
100. výročie narodenia. 

11.9.1951* BERKOVÁ Eva, knihovníčka, regionálna publicist-
ka. Narodila sa vo Vaďovciach. Pôsobí v Novom Meste nad Váhom 
– 70. výročie narodenia. 

11.9.1961† SZÁNTÓ Juraj, spisovateľ, publicista. Narodil 
sa 7.6.1893 v Novom Meste nad Váhom. Zomrel v Budapešti 
(Maďarsko) – 60. výročie úmrtia. 

19.9.2011† PODOLANOVÁ Božena, knihovníčka. Narodila sa 
13.9.1924 v Novom Meste nad Váhom, kde pôsobila a aj zomrela – 
10. výročie úmrtia. 

27.9.2016† BARÁTOVÁ Elena, pedagogička. Narodila sa 
17.4.1915 v Starej Turej. Pôsobila vo Višňovom, v Čachticiach, 
v Myjave a v Novom Meste nad Váhom kde aj zomrela – 5. výročie 
úmrtia. 

28.9.1891* NEUBAUER Pavol, spisovateľ, novinár, prekladateľ, 
redaktor, právnik. Narodil sa v Novom Meste nad Váhom. Zomrel 
v roku 1945 vo v meste Foynód (Maďarsko) – 130. výročie naro-
denia. 

Anna Otavová, rod. Janečková  
(†19.6.2021) vo veku 84 rokov

Ing. Dana Vrbová (†21.6.2021) 
vo veku 49 rokov

Adam Uhrín (†21.6.2021) 
vo veku 71 rokov

Jozef Kučerák (†21.6.2021) 
vo veku 58 rokov

Karin Sameková (†21.6.2021) 
vo veku 58 rokov

Marta Uhlíková (†22.6.2021) 
vo veku 70 rokov

Marta Bačová (†23.6.2021) 
vo veku 85 rokov

Ján Roško (†25.6.2021) 
vo veku 76 rokov

Pavel Sučan (†27.6.2021) 
vo veku 96 rokov
Zdena Figurová, 

rod. Hargašová (†28.6.2021) 
vo veku 70 rokov

Pavel Šturm (†27.6.2021) 
vo veku 58 rokov

Peter Heldes (†30.6.2021) 
vo veku 69 rokov

Ing. mjr.v.v. Rastislav Bohunický 
(†1.7.2021) vo veku 47 rokov

Dušan Polák (†5.7.2021) 
vo veku 77 rokov

Marta Poláčková (†6.7.2021) 
vo veku 85 rokov

Mudr. Margita Krišlová 
(†9.7.2021) vo veku 79 rokov
Miloš Adamčík (†11.7.2021) 

vo veku 55 rokov
Mária Sláviková (†13.7.2021) 

vo veku 82 rokov
Vlastimil Gajda (†14.7.2021) 

vo veku 100 rokov
Anna Košnárová (†16.7.2021) 

vo veku 87 rokov

Vladimír Didy (†18.7.2021) 
vo veku 70 rokov

Anna Bartošová (†22.7.2021) 
vo veku 66 rokov 

Soldánová Brigita (†23.7.2021) 
vo veku 87 rokov             

Špalek Miroslav (†23.7.2021) 
vo veku  46 rokov

Skalický Jozef  (†25.7.2021) 
vo veku  42

Kuna Jozef (†26.7.2021) 
vo veku 64 rokov          

 Jozef Habara (†21.7.2021) 
vo veku 41 rokov             

Martina Kuviková (†24.7.2021) 
vo veku  47 rokov 

Valéria Kašajová (†30.7.2021) 
vo veku 88 rokov

Ing. Ľubomír Werner  
(†02.8.2021) vo veku 83 rokov  

Magdaléna Pasminková 
(†6.8.2021) vo veku 92 rokov
Judita Šagátová  (†4.8.2021) 

vo veku 95 rokov
Miroslav Urbanec (†24.7.2021) 

vo veku 57 rokov
Peter Jakubeci † (7.8.2021) 

vo veku 54 rokov
Amália Slobodová (†12.8.2021) 

vo veku 86 rokov
Dušan Palko (†12.8.2021) 

vo veku 41 rokov
Anna Didyová (†14.8.2021) 

vo veku 40 rokov 
Jozef Košťál (†16.8.2021) 

vo veku 68 rokov
Jaromír Gažo (†15.8.2021) 

vo veku 78 rokov
Ivan Tomanec (†17.8.2021) 

vo veku 82 rokov

OPUSTILI NÁS 

S P O M Í N A M E

Za uverejnenie spomienky za zosnulého, príp. smútočného oznámenia 
je suma 10 centov za slovo. S výnimkou predložiek. Cena za priloženú 
fotografi u je 2€. Po zaslaní spomienky na adresu redakcia@msks.sk 

do niekoľkých dní obdržíte e-mail s inštrukciami o platbe.
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NAŠA FOTOHÁDANKA - SEPTEMBER Fotohádanky pripravuje Viliam Polák

Na fotografii Jána Paveleka z polovice sedemdesiatich rokov 20. storočia je pohľad na výstavbu sídliska Lúka tesne pred sanáciou zástavby. V pozadí vľavo je budo-
va, ktorá nebola zbúraná a dnes je v nej umiestnená kožná ambulancia a Lekáreň Vo vilke (pred nemocnicou). Pred budovou je vidieť stĺp s kamenným barokovým 
súsoším Najsvätejšej Trojice, ktorý bol v roku 1975 premiestnený vľavo pred vstup do areálu rímskokatolíckeho kostola (pred budovu Prepozitúry Panny Márie).


