MESTO Nové Mesto nad Váhom
Komisia kultúry a spoločenských vzťahov pri MsZ

Z Á P I S N I CA
zo zasadania 5. septembra 2018

Prítomní: pozri prezenčnú listinu
PROGRAM:
1.Privítanie preds. KKaSV
2.Letné aktivity MsKS – bilancia, zhodnotenie
3.O Novomestskom jarmoku
4.O aktivitách k vzniku ČSR
5.Hosť zasadania: SDOS pri MsKS
6. Rôzne
7. Záver
K bodu 1:
Prítomných privítala preds. KKaSV Mgr. T. Skovajsová a odovzdala slovo riad.
MsKS PhDr. E. Grznárovej, ktorá informovala o aktivitách MsKS v lete.

K bodu 2:
LETNÉ AKTIVITY – zhodnotenie
Letné aktivity predznamenalo Stretnutie s folklórom 24. júna v amfiteátri v parku.
Vystriedalo sa 7 kolektívov, zastúpenie mali aj súbory MsKS: Otava, Čakanka, Rovenec
a Frkulice. Stretnutie s folklórom sa stretlo s priaznivou odozvou.
LETO S HUDBOU – 9 koncertov, z toho 8 vonku v amfiteátri parku, jediné
vystúpenie – posledné DH KAMARÁTI v Spoločenskom dome.

PRÁZDNINY S DIVADLOM
9. – 13. júla SDOS pri MsKS už po 7.-x pripravila počas prázdnin projekt pre
mladšie a staršie deti vo veku od 6 do 16 rokov pod vedením Dr. M. Kubovicovej a Š.
Psotného na tému: životné prostredie. Ml. deti si pripravili dielko, ktoré nazvali
O kamarátoch, st. deti predviedli hru Rozprávkový les.
LETNÉ KINO
Okrem Bažant kinematografu filmy na námestí premietalo kino Považan - všetkých
8 filmov sa odohralo. Okrem toho sa premietalo aj v MsKS - kine Považan (mimo
celozávodnej dovolenky).
KONCERT PRI FONTÁNE
4. augusta sa pri fontáne na Námestí slobody uskutočnil koncert HS PREMENY.
DIVADIELKO GALÉRIA: ELIÁŠOVE HUSLE
28. augusta DG na Námestí slobody odohralo predstavenie Eliášove husle, ktoré
premiérovalo v máji.
K bodu 3:
O príprave NJ a jeho programe informovala jeho riaditeľka PhDr. K. Hejbalová. Na
39. NJ bude okolo 520 stánkov, budú rozmiestnené aj na Hurbanovej ul. V prípade nedostatku
miesta budú rozmiestnené aj na Haškovej ul.

39. NOVOMESTSKÝ JARMOK - KULTÚRNY PROGRAM
PIATOK 14. SEPTEMBRA
15,00 h
15,30 h
17,30 h
19,30 h
21,00 h

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOVOMESTSKÉHO JARMOKU
PREMENY
DORA
SOKOLY
ROBO OPATOVSKÝ

10,00 – 18,00 h Výstava ovocia a zeleniny OV SZZ
14,00 – 19,00 h Výstava drobnochovateľov ZO SZCh
17,00 h

MsKS, miestnosť č. 21
oproti Spoločenskému domu

Vernisáž výstavy kresleného humoru:
4 – 2 = 4 Fero Bojničan • Vlado Pavlík • Vojto Haring • Miro Ďurža
výstavná sieň MsKS

SOBOTA 15. SEPTEMBRA
XXI. FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB
10,00 h BOŠÁČANKA
12,00 h BUČKOVANKA
14,00 h KRÁSINKA (zmena oproti pôvodnému plánu – namiesto DH Popradčanka)
16,00 h LIESKOVANÉ
20,00 h SLNIEČKO

8,00 - 19,00 h Výstava drobnochovateľov ZO SZCh
oproti Spoločenskému domu
9,00 - 17,00 h Výstava ovocia a zeleniny OV SZZ
MsKS, miestnosť č. 21
10,00 - 18,00 h Výstava kresleného humoru
4 – 2 = 4 Fero Bojničan • Vlado Pavlík • Vojto Haring • Miro Ďurža
výstavná sieň MsKS
9,00 h

Volejbalový turnaj O štít Nového Mesta nad Váhom

športová hala

NEDEĽA 16. SEPTEMBRA
10,00 h
12,00 h
14,00 h

COUNTRY SKUPINA KAMION
HAMAR MUSIC ORCHESTRA
KLIMENTOVCI - VRCHÁRI - ĽUDOVÍT KAŠUBA

8,00 - 14,00 h Výstava drobnochovateľov ZO SZCh
oproti Spoločenskému domu
9,00 - 12,00 h Výstava ovocia a zeleniny OV SZZ
MsKS, miestnosť č. 21
10,00 - 16,00 h Výstava kresleného humoru
4 – 2 = 4 Fero Bojničan • Vlado Pavlík • Vojto Haring • Miro Ďurža
výstavná sieň MsKS

K bodu 4:
O aktivitách k 100. výročiu vzniku ČSR informovali riad. MsKS a zástupkyňa
primátora mesta PhDr. K. Hejbalová.
100. výročie vzniku ČSR si v našom meste pripomenieme sériou podujatí.
26. októbra v dopoludňajších hodinách sa v MsKS uskutoční spoločný program pre žiakov
novomestských škôl ( v súčasnosti sa kreuje) a v športovej hale duel volejbalistov
z novomestských škôl a škôl z nášho družobného mesta Uherský Brod.
V znamení stých narodením prvej Čsl. republiky sa bude niesť aj X. Festival
zborového spevu 27. októbra o 13,00 h v sále MsKS. Spomedzi šiestich účinkujúcich
súborov budú dva z Českej republiky – Svatopluk a Dvořák.
Oslavy vyvrcholia 28. októbra o 17,00 h vystúpením Kollárovcov na Námestí slobody.

K bodu 5:
Hosťom zasadania KKaSV bol vedúci SDOS pri MsKS p. Š. Psotný a členka SDOS
pri MsKS P. Beličková.
Pán Š. Psotný požiadal o účasť na zasadaní KKaSV ako reakciu na rozhodnutie
aprílovej schôdzky MsR uvoľniť piatkové večery od mája 2018 na projekciu kina.
MsR vychádzala pritom zo skutočnosti, že SDOS už dlhší čas nemala žiadnu
premiéru, pritom aj zo strany občanov bola dlhodobá požiadavka na premietanie kina aj
v piatky (takisto distribútori volali po tom najmä v súvislosti s premiérovanými filmami).
Mesto investovalo značné finančné prostriedky do digitalizácie kina. Uvoľnenie piatkov pre
filmovú projekciu umožní kultúrne vyžitie sa občanov i skoršie vrátenie vložených
finančných prostriedkov z premietania kina.
Pán Psotný uviedol svoje dôvody, prečo chce prinavrátiť piatky SDOS (predovšetkým
kvôli dochádzajúcim členom SDOS mimo mesta – niektorí členovia nie sú občanmi mesta).
Rozvinula sa široká diskusia. Z nej jasne vyplynulo, že rozhodnutím MsR sa neruší činnosť
SDOS, v piatky môže SDOS – DDS a MDS skúšať na pódiu do 18,00, max. do 18,30 h (už
uvoľnené pódium), v prípade potreby pokračovať v klubovni MsKS. SDOS – DS dospelých
môže skúšať v soboty do 14,00 h, keď bude sála voľná (keďže záujem skúšať môžu prejaviť
aj iné súbory, napr. Lusian). Keď chce SDOS hrať, musí sa prispôsobiť novým podmienkam.
MsR je poradný orgán primátora mesta, nie je možné, aby nižší orgán (KKaSV) rušil
jej rozhodnutia. Rozhodnutie MsR ohľadom piatkov pre kino Považan (alebo iný
profesionálny program) je nateraz nemenné.
K bodu 6:
V rôznom o programoch MsKS na september informovala riad. MsKS PhDr. E.
Grznárová:
VÝSTAVY
4 – 2 = 4 BOJNIČAN * PAVLÍK * HARING * ĎURŽA
METAMORFÓZY NIEKDAJŠIEHO POVAŽSKÉHO ŠTVORLÍSTKA
Do 17. októbra si priaznivci výtvarného umenia, najmä kresleného humoru, môžu vo
výstavnej sieni MsKS pozrieť výstavu prác karikaturistov niekdajšieho tzv. Považského
štvorlístka: Fera Bojničana, Vlada Pavlíka, Vojta Haringa a Mira Ďuržu pod názvom: 4 -2 =
4. Vernisáž je 14. septembra, v úvodný deň NJ.
ZÁPIS DO KURZOV
Od 3. septembra od 7,30 do 15,00 h sa uskutoční zápis do kurzov. V školskom roku
2018/2019 MsKS plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov otvoriť tieto kurzy: joga,
cvičenie pre ženy, brušné tance a latino tance pre začiatočníkov.
Do kurzov MsKS sa možno prihlásiť v priebehu septembra aj na t. č. 032 285 69 24
alebo e-mail: kolinek@msks.sk .
39. NOVOMESTSKÝ JARMOK
V dňoch 14. – 16. septembra sa v našom meste uskutoční predjubilejný – 39.
Novomestský jarmok so sprievodnými akciami a kultúrnym programom na Námestí slobody.

SPOMIENKOVÝ VEČER
28. septembra o 17,00 h vo výstavnej sieni MsKS sa uskutoční spomienkový večer
k nedožitým 80. narodeninám novomestského rodáka – návratistu akad. mal. Viktora Bilčíka
(16. 8. 1938 N. Mesto nad Váhom - 25. 11. 2013 Bratislava). Pod scenáristickou
a moderátorskou taktovkou Milana Resutíka si o. i. na niekdajšieho žiaka Novomešťana
prof. P. Matejku z odd. monumentálnej maľby VŠVU v Bratislave zaspomínajú hostia
podujatia, ktorí známeho reštaurátora, výtvarníka, nadšeného poľovníka a ochrancu prírody
a vynikajúceho človeka dôverne poznali.

PREDPREDAJ VSTUPENIEK
NA RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO
RND 10. DECEMBRA O 18,00 h V MsKS NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
S TRPKOU KOMÉDIOU S. ŠTEPKU: ČO SA SNÍVA TRPASLÍKOM
PREDPREDAJ VSTUPENIEK PO 16 € UŽ OD 5. SEPTEMBRA!
V bode rôzne ďalej Mgr. J. Kincel informoval o zájazde DG v júni na Dolnú zem.
DG už tradične otváralo svojou bábkovou rozprávkou Eliášove husle detský folklórny
festival Zlatá brána v srbskom Kysáči. Kvôli nepriazni počasia muselo rozprávku odohrať
v sále, nie v amfiteátri. Okrem Srbska, kde DG odohralo viac predstavení, odohrali
rozprávku aj v Rumunsku. Okrem toho DG dostalo ponuku účinkovať na budúci rok aj
v Maďarsku, čo by znamenalo viac dní dovolenky pre členov súboru, ale i vyššie financie.
Na pôde KKaSV vzišlo odporúčanie uchádzať sa o grant v prípade relevantnej výzvy
na vypracovanie projektu ohľadom zahraničných Slovákov.
PhDr. Eva Grznárová, taj. KKaSV, navrhla náhradný termín zasadania KKaSV
namiesto júnového termínu, kedy sa zasadanie vzhľadom na prípravy Dňa mesta zrušilo, na
2. októbra, s ktorým členovia KKaSV súhlasili.

Závery:
*KKaSV odporučila SDOS pri MsKS skúšky SDOS – DS dospelých presunúť na
soboty doobeda. DDS a MDS môžu skúšať v piatky od 14,30 (15,00) h do 18,00 h, po
dohode s vedúcim kina do 18,30 h za dodržania určitých podmienok (že v prípade potreby
kino Považan bude nahrávať v kabíne filmy aj v čase skúšok SDOS v sále – upresnené po
dohode s vedúcim kina Mgr. V. Polákom, dané pracovníkom MsKS 7. septembra na
vedomie p. Psotnému).
*KKaSV odporučila DG uchádzať sa v prípade relevantnej výzvy o grant na
uskutočnenie zájazdu k zahraničným Slovákom v Maďarsku.
Na záver sa predsedníčka KKaSV Mgr. T. Skovajsová poďakovala prítomným
členom KKaSV za aktívnu účasť na zasadnutí komisie.
Zapísala: PhDr. Eva Grznárová, tajomníčka KKaSV
Schválila: Mgr. Tatiana Skovajsová, predsedníčka KKaSV

