
Zápisnica zo stretnutia Komisie kultúry a spoločenských vzťahov – 2.3.2022 

 

Komisie sa zúčastnilo 8 prítomných – Ing. I. Antalová, Mgr.art. M. Volárová, M. Bartek, 

PhDr. J. Kazda, Bc. M. Vidlička, Ing. V. Vienerová, Ing. M. Zatkalík a Ing. F. Mašlonka. 

Ospravedlnila sa T. Tinková a Mgr. L. Fraňová. 

1. Tajomníčka privítala prítomných, otvorila stretnutie. Dohodli sme sa na zaradení bodu 

5. a 6. pred bodom 2. 

2. Zástupca primátora, Ing. Mašlonka nás informoval o pripravovanom programe 

k 400.výročiu narodenia J. Haška, ktorý by sa mal konať v dňoch 22. – 24. apríla. 

Súčasťou slávnostného programu by mal byť koncert barokovej hudby v Divadelnej 

sále MsKS spojený s prednáškou PhDr. J. Karlíka a umeleckým slovom Š. Bučka, 

výstava zbierkových predmetov J. Haška v Galérii P. Matejku, sprievodný program a 

omše v kostole Prepozitúry P. Márie a nedeľný ekumenický koncert na námestí 

(kapela Lamačské chvály).  

Zároveň sa vyjadril k aktuálnej téme pomoci ukrajinským utečencom s výzvou, aby 

pomoc bola cielená a organizovaná. Mesto už zriadilo transparentný účet a informuje 

verejnosť o možnostiach pomoci formou webovej  a FB stránky. M. Volárová zdieľala 

myšlienku benefičného koncertu so zbierkou, alebo možnosť zrealizovať výstavu 

ukrajinských karikaturistov v Galérii kresleného humoru, čo prítomní členovia 

komisie schválili. I. Antalová otvorila tému krytov civilnej obrany v našom meste. 

3. M. Volárová informovala o zrealizovaných podujatiach v mesiaci február v MsKS: 

- Vernisáž P. Matejka a jeho žiaci 

- Koncert I. Černeckej a F. Perglera v rámci KPH 

- Divadielko Galéria na cestách – vystúpenia v Piešťanoch, Bánovciach 

n/Bebravou... 

4. M. Volárová informovala o prípravách Festivalu A. Jurkovičovej (8.-9.apríla) – 3 

ochotnícke súbory + vystúpenie študentov FDU AU v B. Bystrici, vernisáž výstavy J. 

Ovšákovej vo Výstavnej sieni MsKS a brnenskej karikaturistky M. Plotěnej v GKH, 

odborný seminár pre divadelníkov, nominované na ocenenie Kvet Tálie Z. Kronerová 

a Z. Kocúriková. 

5. Pamätná tabuľa venovaná I.A. Pockodymu je už v štádiu realizácie, v ateliéri 

Návratistu J. Hubinského. Dielo by malo byť hotové, osadené a slávnostne odhalené 

v apríli 2022. MsKS zároveň pripravuje k tejto tabuli QR kód, aby sa mohla verejnosť 

dočítať viac o živote a diele I.A. Pockodyho, ako aj pozadie vzniku samotnej pamätnej 

tabule. S tým je úzko spojený upgrade webstránky MsKS – zabezpečenie technického 

riešenia zastaraného webu z roku 2011. MsKS rovnako plánuje dodať QR kódy ku 

všetkým výtvarným pamiatkam v plenéri mesta. 

6. V závere sa predsedníčka KKSV Ing. I. Antalová poďakovala prítomným za účasť.  

  

 

 

Zápisnicu vypracovala: Mgr.art. Mária Volárová, dňa 3.3.2022 

Zápisnicu schválila: Ing. Iveta Antalová 

 

 


