MESTO Nové Mesto nad Váhom
Komisia kultúry a spoločenských vzťahov pri MsZ
ZÁPISNICA
zo zasadania KKaSV 2. októbra 2018

Prítomní: pozri prezenčnú listinu

PROGRAM :
1.Privítanie
2.Hosť – preds. FZS V. Struháriková o jubilejnom X. FZS
3.Zhodnotenie Novomestského jarmoku
4.Podujatia k 100. výročiu vzniku ČSR
5.Programy MsKS na október
6. Rôzne
7. Záver
K bodu 1:
Prítomných členov KKaSV a hosťa zasadania privítala predsedníčka KKaSV Mgr. T.
Skovajsová a odovzdala slovo p. V. Struhárikovej.

K bodu 2:
O príprave X. Festivalu zborového spevu členov KKaSV informovala riaditeľka FZS
V. Struháriková.
Jubilejný – X. FZS organizuje Mesto Nové Mesto nad Váhom pod záštitou primátora
mesta v spolupráci s MsKS Nové Mesto nad Váhom. Uskutoční sa 27. októbra o 13,00 h
v MsKS a ponesie sa v znamení 100. výročia vzniku ČSR, čo sa odzrkadlí vystúpením dvoch
SZ spoza druhej strany rieky Moravy: SZ SVATOPLUK z Uh. Hradišťa a DVOŘÁK
z Uh. Brodu. Zvyšné štyri SZ sú zo Slovenska, z toho jeden domáci – SZ Cantabile.
Organizáciu podujatia má na starosti prípravný a organizačný výbor n čele s viceprimátorkou
mesta PhDr. K. Hejbalovou.
Úvodný ročník sa konal v r. 2000, prvé tri ročníky boli súťažné, od 4. ročníka ide
o nesúťažnú prehliadku.
Na jubilejnom – X. ročníku vystúpia: SZ Cantabile z Nového Mesta nad Váhom,
Srňan z Horného Srnia, Svatopluk z Uh. Hradišťa, Cantilena zo Senice, Dvořák z Uh. Brodu
a Apollo z Bratislavy
X. ročník skončí spoločným zaspievaním piesne: Aká si mi krásna od E. Suchoňa.
Predsedníčka FZS na záver srdečne pozvala všetkých členov KKaSV na festival.
Predsedníčka KKaSV Mgr. T. Skovajsová poďakovala p. Struhárikovej za podrobné
informácie o FZS a zaželala jeho organizátorom a účastníkom úspešný priebeh FZS.

K bodu 3:
39. Novomestský jarmok zhodnotila jeho riaditeľka PhDr. K. Hejbalová, zástupkyňa
primátora mesta. Mal rekordnú účasť vyše 50 000 návštevníkov, takisto rekordný počet vyše
520 predajných stánkov. Bohato zastúpená bola i technicko-zábavná činnosť s niekoľkými
novinkami. Kultúrny program na námestí prilákal do centra mesta množstvo návštevníkov,
priestor medzi tribúnou a sedením sa zmenil na tanečný parket. Kapely (napr. Klimentovci)
roztancovali námestie. Program bol pestrý, každý si mohol prísť na svoje – mladí i starší.
NJ mal aj tradičné sprievodné akcie: výstavu drobnochovateľov a záhradkárov,
Festival dychových hudieb, ktorý sa tradične tešil veľkému záujmu najmä strednej a staršej
generácie. V MsKS sa uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy Považského štvorlístka.
Novinkou bola pred budovou MsKS škola tanca, ktorú zorganizoval FS Otava
s prispením DFS Čakanka pôsobiacimi pri MsKS.
K bodu 4:
O príprave podujatí k 100. výročiu vzniku ČSR informovala prítomných zástupkyňa
primátora mesta PhDr. K. Hejbalová.
Program, ktorý sa v súčasnosti ešte kreuje, je rozvrhnutý do troch dní. 26. októbra
doobeda bude v sále MsKS program pre školy. Jeho súčasťou bude filmový dokument
o vzniku ČSR, program ZUŠ, program CVČ – retro skladby z éry Česko-Slovenska,
vystúpenie DFS Čakanka... K tomu bude pripravená propagácia a výzdoba v sále MsKS.
O 11,00 h v športovej hale sa uskutoční medzinárodný volejbalový zápas žiakov SŠ
Nové Mesto nad Váhom – Uherský Brod.
O 14,00 h bude kladenie vencov k 100. výročiu ukončenia I. sv. vojny v Parku J. M.
Hurbana. Po vernisáži akad. soch. J. Šicku (o 17,00 h) vo výstavnej sieni MsKS sa jej
návštevníci odoberú do miestnosti č. 21, kde bude výstava k 100. výročiu vzniku ČSR a
100. výročiu vyhlásenia Martinskej deklarácie: Míľniky našej histórie – o významných
udalostiach v našom meste. Jej autorom je historik PhDr. J. Karlík.
27. októbra o 13,00 h bude už spomínaný X. FZS. 28. októbra o 17,00 h na Námestí
slobody bude koncert HS Kollárovci.

K bodu 5:
Programy MsKS na október priblížila riaditeľka MsKS PhDr. Eva Grznárová:
VÝSTAVY
4 – 2 = 4 BOJNIČAN * PAVLÍK * HARING * ĎURŽA
Do 17. októbra si priaznivci kresleného humoru môžu vo výstavnej sieni MsKS
pozrieť výstavu prác karikaturistov: F. Bojničana, V. Pavlíka, V. Haringa a Mira Ďuržu.
JÁN ŠICKO – SOCHY
RETROSPEKTÍVA, KTORÁ SA IBA NEOBZERÁ
26. októbra o 17,00 h vo výstavnej sieni MsKS sa uskutoční vernisáž jubilejnej
výstavy novomestského rodáka – návratistu akad. sochára Jána Šicku pri príležitosti jeho 70 –
tin. Výstava potrvá do 14. decembra.

POĎME SA ROZPRÁVAŤ O ROZPRÁVANÍ...
2. októbra o18,00 h v MsKS sa uskutoční prednáška: POĎME SA ROZPRÁVAŤ
O ROZPRÁVANÍ, ALEBO AKO ROZUMIEŤ LEPŠIE SEBE A ĽUĎOM OKOLO NÁS.
Prednášajúca: Mgr. K. Mažárová. Vstupné: 2 €.
V prípade záujmu o túto tému sa uskutoční 10 - týždňový workshop.
KORÁLKY Z DIEVČENSKĆH SĹZ
7. októbra o 15,00 h v sále MsKS uvedie SDOS – DDS Javorinčatá pri MsKS
v úprave a réžii M. Kubovicovej a Š. Psotného reprízu rozprávkovej hry. 8. a 9. októbra
SDOS – DDS plánuje predstavenia pre školy.
VEČERNÝ KONCERT
9. októbra o 18,00 h vo výstavnej sieni MsKS sa uskutoční prvý koncert jesenného
abonentného cyklu. Účinkujú: Linda Mellenová – soprán, prof. MgA. Blanka Juhaňáková,
ArtD. - klavír a Ulrich Ulmann - umelecké slovo.
Zaznejú skladby o. i. od G. F. Händla, M. Schneidra Trnavského, A. Dvořáka, G.
Verdiho a Ch. Gounoda.
DIVADIELKO GALÉRIA
OKLAMANÝ VODNÍK
14. októbra o 14,30 a 16,00 h uvedie DG vo svojich priestoroch reprízu bábkovej
rozprávky Oklamaný vodník v réžii Ivana Radošinského.
KEĎ HODINY IŠLI TAK KRÁSNE POMALY
16. októbra o 17,30 h vo výstavnej sieni MsKS sa uskutoční prezentácia knihy Milana
Hurtíka s príbehmi z nášho mesta s názvom: KEĎ HODINY IŠLI TAK POMALY.
V programe vystúpia: E. Berková, ktorá prečíta úryvky z knihy, hudobným vkladom
okrem autora prispejú: spevák a gitarista D. Malota a folková hudobníčka Pavlínka
Roháčková - Plavinová.
T. KUSÁ: A ČO JA, LÁSKA?
16. októbra o 18,00 h v sále MsKS sa uskutoční v réžii M. Mňahončáka divadelné
predstavenie.
Rozhlasová hra T. Kusej bola zinscenovaná pod názvom A čo ja, miláčik? Teraz sa
vracia vo forme divadelnej inscenácie, v ktorej o.i. účinkuje v našom kedysi žijúca Marta
Sládečková.
Kto bude víťazom boja o „vyčudovaného” muža (M. Mňahončák), sa možno vyjasní v
závere „súboja” mladej, krásnej Skarlet (D. Kavaschová v alternácii so Z. Porubjakovou) a
prácou pohltenou manželkou Margit (M. Sládečková).
Vstupenky po 13 € si môžete zakúpiť online alebo v pokladni MsKS.
ZBJÉRALI ZME SLIFKI AJ BELIČKI....
17. októbra o 17,00 h v MsKS - miestnosti č. 21 Poetická scéna DG uvedie pásmo
rozprávania, poézie, veselých príbehov, vtipov a pesničiek z myjavských kopaníc v réžii Mgr.
D. Arbetovej.
PACI PAC DEŤOM
18. októbra o 17,00 h v sále MsKS sa uskutoční program pre deti. Paci Pac zahrajú
najobľúbenejšie pesničky z 1. a 2. CD a DVD. Zaznejú aj novinky z aktuálneho CD: PACI
PAC DEŤOM. Vstupné: 8 €

X. FESTIVAL ZBOROVÉHO SPEVU
27. októbra o 13,00 h v sále MsKS sa uskutoční X. FZS Na jubilejnej nesúťažnej
prehliadke nesúcej sa v znamení 100. výročia vzniku ČSR sa predstavia zbory zo SR i ČR.
KOLLÁROVCI NA NÁMESTÍ
Program k 100. výročiu vzniku ČSR vyvrcholí v nedeľu 28. októbra o 17,00 h na
Námestí slobody koncertom HS Kollárovci.
ZÁJAZD NA OPERU
23. októbra o 19,00 h MsKS v spolupráci s KPH pri MsKS usporadúva zájazd na
operu: G. Verdi: DON CARLOS v novej budove SND v Bratislave.

K bodu 6:
V rôznom tajomníčka KKaSV informovala prítomných o ostatnom - slávnostnom
zasadaní KKaSV – uskutoční sa 29. októbra. Taktiež informovala o podujatí TOP TALENT
FESTIVAL, ktorý sa za spolupráce MsKS uskutoční v našom meste 20. a 21. októbra.
Riaditeľka MsKS PhDr. Eva Grznarova informovala o Spomienkovom večere na V.
Bilčíka pri príležitosti jeho nedožitých 80. narodenín, ktoré MsKS zorganizovalo
v spolupráci s OZ Návraty do Nového Mesta nad Váhom. K jeho zdarnému priebehu svojím
prednesom prispel i člen KKaSV Mgr. J. Kincel.

K bodu 7:
Predsedníčka KKaSV Mgr. T. Skovajsová poďakovala členom KKaSV za aktívnu
účasť s tým, že sa teší na posledné zasadanie KKaSV v tomto zložení v práve vrcholiacom
volebnom období 29. októbra krátko pred komunálnymi voľbami 10. novembra.

Zapísala: PhDr. Eva Grznárová, tajomníčka KKaSV
Schválila: Mgr. Tatiana Skovajsová, predsedníčka KKaSV

