PRÍHOVOR PRIMÁTORA
. Vážení spoluobčania,
v jednom z najkrajších mesiacov v roku nás príroda
neodolateľne láka von. Počasieje príjemné, záhradky už
neodvrátiteľne potrebujú našJ ruku a čas na výlety či
prechádzky je ideálny. Z ožívajúcej, zelenej, kvitnúcej
prírody načerpávame energiu. Bez prírody nemôžeme
existovať, hoci ona bez nás áno. Častokrát námje do pla
ču z pohľadu na to, čo všetko v nej, ako ľudia, dokážeme
úmyselne nechať. V Bojniciach pravidelne, už viac ako
desaťročie, spoločne prírodu čistíme, odľahčujeme ju
aspoň sčasti od odpadu, ktorým.ju zahlcujeme. V mene
svojom ako aj v mene poslancov Mestského zastu. piteľstva v Bojniciach Vás všetkých pozývam v prvú
májovú sobotu, 4. mája 2019, aby ste sa pridali k našej
environmentálnej prechádzke,
K tomuto dátumu sa však viaže iný, silný príbeh našich
dejín. V tento deň pred 100 rokmi zahynula pri Ivanke
pri Dunaji kľúčová osobnosť, ktorá stála pri vzniku
1. Československej republiky. Na pamiatku a ku cti
vláda Slovenskej republiky vyhlásila rok 2019 za Rok
Milana Rastislava Stefánika. Toto vyhlásenie vzdáva
. hold jednej z najvýraznejších osobností novodobých
slovenských dejín, na· ktorú spomínajú aj členovia
Klubu priateľov histórie Bojníc v samostatnom
príspevku Bojnických zvestí.
Na Hurbanovom námestí si, vo štvrtok 9. mája 2019
o 15.00 h, pripomenieme 74. výročie ukončenia druhej
svetovej vojny a víťazstvo nad fašizmom pietnym aktom
kladenia vencov a kytíc pri pamätníku padlých.
'>

Aj v tomto roku sa môžu domáci i návštevníci tešiť na
obľúbené májové jarmoky na Hurbanovom námestí,
ktoré sme termínovo prispôsobili z dôvodu organizo
vania nového Festivalu zámockých príbehov, ktorý
vychádza z vizionárskej architektonickej predstavy grófa
Jána Františka Pálfiho o romantickom Bojnickom zámku
a odkláňa sa od duchárstva a strašidiel. Zameriavať by sa
mal hlavne na krásu minulosti, poetiku príbehov, čaro
umenia a silu miesta dýchajúceho históriou.
V máji tiež _nezabúdamena naše najdrahšie bytosti matky, ktorých sviatok si pripomenieme v nedeľu
12. mája 2019 o 15.00 h v dubnickom kultúrnom dome
komponovaným programom detí zo ZŠsMŠ Bojnice
a žiakov ZUŠ Bojnice.
Posledná májová sobota, 25. mája 2019, sa bude opäť
niesť v znamení volieb. Nenechajte si toto právo
prepadnúť. Nezahoďte ho. V posledných voľbách do
Európskeho parlamentu sme mali najnižšiu účasť
v rámci celej EÚ, len niečo málo cez 13 percent, hoci
podľa prieskumov vyše polovica Slovákov považuje
členstvo v EÚ za dobrú vec. V Európskom parlamente by
nás a našu krajinu mali reprezentovať kvalitní zástup
covia, pretože sa rozhoduje vo veciach od migrácie až po
zmenu klímy, od nezamestnanosti mladých ľudí po
ochranu osobných údajov, riešia veľké svetové témy, ale
menia aj naše mestá a regióny.
Milí spoluobčania,
užite si krásy májovej prírody a načerpajte z nej energiu
do ďalších období.
- PhDr. František Tiim, MBA, primátor mesta MESTO BOJNICE a KULTÚRNE CENTRUM BOJNICE
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POZÝVAJÚ NA OSLAVY

ŠTVRTOK 9. MA.JA 2019 o 15.00 h
HURBANOVO NÁMESTIE

účinkujú: žiaci ZŠsMŠ Bojnlce a ZUŠ Bojnlce

pietny akt KLADENIE VENCOV A KYTÍC k pamätníku padlých
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AKTUALNE TELEFONNE CISLA

MsU Rojnice: 046/512 16 05; Mestská polícia Rojnice: 046/542 4111, 0903 544 164
Technické služby Bojnice: 046/543 08 43, 0904 681 898; Kultúrne centrum Bojnice: 046/ 5430 980
Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia 0904681898
()
Informácie o dianí v meste nájdete na www.bojnice.sk, e-mail: urad@bojnice.sk
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INFORMÁCIE Z MESTA BOJNICE
Mesto Bojnice oznamuje občanom, že pre lepšie informovanie o dianí v meste môžu využívať bezplatné
službypo zaregistrovaní sa na stránke mestawww.bojnice.sk, po od.kliknutína tieto piktogramy:
. ~

~,
~:;;.--

SMS hlásnik

r!.,.ll

MOBILNÁ
aplikácia

E-mail hlásnik
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VÝVOZ
odpadu

TRIEDENÝ ZBER ODPADU V BOJNICIACH V ROKU 2019
Termíny na odovzdávanie vytriedených zložiek
komunálneho odpadu (odovzdávanie na zberných
miestach):

PREVÁDZKOVÝ CAS ZBERNÉHO DVORA
apríl - september:
- utorok: 8.00 - 11.00 ha 14.00 - 17.00 h
- štvrtok: 8.00 -11.00 ha 14.00 -17.00 h
- sobota: 8.00 -12.00 ha 14.00 -17.00 h
Ak na niektorý z uvedených dní v týždni pripadne
sviatok, zber sa neuskutoční.
Obyvatelia mesta Dojnice, po predložení dokladu
totožnosti (OP) a preukázaní sa trvalým pobytom
v meste Dojnice, majú možnosť bezplatne odovzdať
na zbernom dvore nasledujúce odpady:
v primeranom množstve na jednu domácnosť: sklo,
papier, PET fľaše, textil, železný šrot, objemný odpad,
drobný stavebný odpad - množstevný zber, za ktorý sa
platí miestny poplatok v zmysle platného VZN-4-2018,
elektroodpad, autobatérie, odpad z farbív a riedidiel,
odpadové motorové oleje a žiarivky je možné v urče
ných termínoch bezplatne odovzdať v zbernom stre
disku TS Bojnice, Ul. Rybníčky č. 6, Bojnice.
Konáre, pokosenú trávu a odpad zo záhrad je možné
taktiež v určených termínoch bezplatne odovzdať
v zbernom stredisku.

ODPADY. KTORf NIE JE MOINI ODOVZDAi:
• Azbest (prípadné informácie na Obvodnom
úrade Životného prostredia)
• Pneumatiky - možnosť odovzdať u distribú
torov pneumatík bezplatne
• Cytotoxické a cytostatické liečivá - možnosť
odovzdať vo verejných lekárňach bezplatne
TRIEDENÝ ZBER V MESTE
Po meste sú rozmiestnené 1100 1 kontajnery na papier,
sklo a PET fľaše. Každý piatok sú tieto kontajnery
vyprázdňované vozidlom na zber komunálneho odpadu,
vytriedené druhotné suroviny sa odvezú do zberného
dvora, kde sú dotriedené a následne sú odvezené na
zhodnotenie spracovateľom.
Termíny zberu vytriedených zložiek KO na rok 2019
(pojazdný spôsob):
Papier, sklo, PET fľaše: 14.jún, 9. august, 11. október,
6. december 2019.
Zbierať sa bude vždy v piatok!
Kovy, objemný odpad, elektroodpad:
jesenný zber:
07. · 09. 10. 2019 ( časťBojnice)
10.-11.10.2019 (časťDubnica)
- Technické služby, p.o.m., Rojnice -
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INFDRl1ACIE PRE VDLICA
1. Dátum a čas konania volieb
Voľby do Európskeho parlamentu na území
Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. máj a 2019
od 7.00 do 22.00 h.
II. Právo voliť
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území
Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku
a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má
na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr
v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území
Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky,
ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt
a ani na území iného členského štátu Európskej únie,
najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku
a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej
republiky.
Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách
možno len vjednom členskom štáte Európskej únie.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené
obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verej
ného zdravia.
III. Právo byť volený
Za poslanca Európskeho parlamentu môže byt' zvolený
občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši
21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky, občan iného členského štátu EÚ, ktorý
najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku,
nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte EÚ,
ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt.
Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých
istých voľbách možno len v jednom členskom štáte
Európskej únie.
Prekážkou práva byť volený
* je výkon trestu odňatia slobody,
* právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak
odsúdenie nebolo zahladené,
* pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
IV. Zápis občana iného členského štátu Európskej
únie do zoznamu voličov
Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má
na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapisuje do
zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného
členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, na základe
jeho žiadosti a vyhlásenia.
Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť naj
neskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr
15. apríla 2019), inak právo na zápis do zoznamu
voličov zaniká.
Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho
parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom člen-

skom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do
zoznamu voličov v Slovenskej republike sa dopustí
priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100eur.
V. Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť
v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku,
v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať
obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho
preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá
hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne
s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu
voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním
volieb (t.j. najneskôr 24.5.2019) v úradných hodinách
obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne
v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasova
cieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracov
ných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr
3.5.2019),
elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie
hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr
15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. naj
neskôr 3.5.2019). Obec na tieto účely zverejňuje na
svojom webovom sídle elektronickú adresu na
doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo,
zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadostí na
úradnej tabuli obce.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
meno a priezvisko, rodné číslo, ak ide o občana iného
členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ
rodné číslo nemá pridelené, štátnu príslušnosť, adresu
trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), korešpon
denčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j.
najneskôr 24.5.2019).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
meno a priezvisko, rodné číslo, ak ide o občana iného
členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ
rodné číslo nemá pridelené, štátnu príslušnosť, adresu
trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého
pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú
adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti.
Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žia
dosti doporučenou zásielkou ,,Dovlastných rúk'.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti
uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí
v žiadosti uviesťjej meno, priezvisko a číslo občianskeho
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preukazu. Táto osobaje povinná prevzatie hlasovacieho
preukazu potvrdiť svojímpodpisom.
Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže
voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta
jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím
preukazom.
Hlasovací preukaz je platný len s občianskym
preukazom alebo s pobytovým preukazom občana
Európskej únie.
VI. Spôsob hlasovania
Voličmôže voliť na území Slovenskejrepubliky vo vo
lebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,
v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlaso
vacieho preukazu alebo na základe slovenského
cestovného dokladu, ak nemá trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky a ani na území iného členského
štátu Európskej únie.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti
preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť
predložením občianskeho preukazu alebo pobytového
preukazu občana Európskej únie. Ak bol voličovi na
jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu
s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom
občana Európskej únie hlasovací preukaz, ktorý mu
okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková
volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zo
zname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázd
nu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a ani na území iného členského štátu
Európskej únie a dostavil sa v deň konania volieb do
volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť
predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne
okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie
o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom
webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto
voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho
slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie
o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov.
Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi
hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom
úradnej pečiatky obce.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí
volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.
Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková
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volebná komisia hlasovanie neumožní.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích
lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej
úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov
vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním
poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom
hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do
volebnej schránky.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá
za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne
upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na
odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených
hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre
zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo
písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrs
kovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú
spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona
upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto
osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie.
Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na
úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej
komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej
podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu
volieb.
Volič,ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť
obálku do volebnej schránky,môže požiadať, aby obálku
do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná
osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej
miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvo
dov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb
okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do
prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom
obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková
volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne
upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na
odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených
hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý
mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania
mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo
nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred
členmi okrskovej volebnej komisie.

***

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho
parlamentu súuverejnené na webovom sídle Ministerstva
vnútra
Slovenskej
republiky
http://www.minv.sk/?volby-ep

NA ROKOVANIE MESTSKIHO

zas,.,

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach sa uskutoční
vo štvrtok 30. mája 2019 o 10.00 h v zasadačke mestského úradu.
Návrh programu bude zverejnený v zákonnej lehote na úradnej tabuli a webovej stránke mesta.
Všetci občania sú na MsZ vítaní.
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Primátor mesta Bojnice v zmysle § 8, Zákona NR
SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení určil volebné okrsky
a volebné miestnosti takto:

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1 - Kultúrne centrum
Dojnice (vestibul), Hurbanovo námestie 19/41,
972 01 Dojnice
Do volebného okrsku č. 1 patria ulice:
Cintorínska, Zámok a okolie, Podzámocká, Hurba
novo námestie, Sládkovičova, Hviezdoslavova,
Bernolákova,
Záhradná, Športová, Kvetová,
Okrajová, Rybníčky, Prievidzská, Rekreačná;

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2 - Centrum voľného
času JUNIOR, Školská 293/9, 972 01 Dojnice
Do volebného okrsku č. 2patria ulice: Školská (od
križovatky ulíc Školská - Rekreačná - Prievidzská
po križovatku Školská- Jánošíkova {párne orien
tačné čísla 2-62; nepárne orientačné čísla 1-43}),
Janka Kráľa, Krátka, Mierová, Dukelská,
Nemocničná ( okrem orientačného čísla 2 -

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom
v Dojniciach), A. Hlinku, Jesenského, Pribinova,
Hornoulická,
Svätoplukova,
Sama
Mojmírova, Jánošíkova, Stráne;

Chalupku,

VOLEBNÝ OKRSOK č. 3 - Centrum voľného
času JUNIOR, Školská 293/9, 972 01 Dojnice
Do volebného okrsku č. 3 patria ulice: SNP,
Lúčky;

VOLEBNÝ OKRSOK č. 4 - Nemocnica s poli
klinikou - ubytovacie zariadenie, Školská
382/68, 972 01 Dojnice
Do volebného okrsku č. 4patria ulice: Školská (od
križovatky ulíc Školská-Jánošíkova
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po križovatku
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ulíc Školská-1. mája {párne orientačné čísla 64-76;
nepárne orientačné čísla 45-99}), Martina Rázusa,
Komenského, Štúrova, Kukučínova, Banícka, Lesná
a obývané chaty v priľahlej chatovej oblasti, Tále,
l .mája, Hečkova (párne orientačné čísla 50,52 a 54
a nepárne orientačné čísla 23 a 27), Nemocničná

(orientačného čísla 2 -Nemocnica s poliklinikou
Prievidza so sídlom v Dojniciach),
VOLEBNÝ OKRSOK č. 5-Dom kultúry a mlá
deže, Moyzesova 1075/2, 972 01 Dojnice
Do volebného okrsku č. 5patria ulice: Školská (od
križovatky ulíc Školská - 1. mája {párne orientačné
čísla od 78; nepárne orientačné čísla od 101 }),
Velvarská, Tehelná, J. Hollého, Hečkova (párne
orientačné čísla 2-48; nepárne orientačné čísla 1-47
okrem čísiel 23 a 27), Tatarkova, Bajzova, Lány,
Bottova, Tajovského, Dubnická, Moyzesova, Kpt.
Nálepku, Samoty, Kúty, Sadová, Slnečná, Ulica
kanianska;

VOLEBNÝ OKRSOK č. 6 - Liečebný dom
Baník, Kúpele 985/14, 972 01 Dojnice
Do volebného okrsku č. 6 patria ulice: Kúpele,
Kúpeľná, Hlboké a obývané chaty v priľahlej
chatovej oblasti, Na Chmeľnici, Opatovská cesta;
Oznámenie o mieste konania voľby do Európskeho
parlamentu do domácností s viac rodinami, resp. obý
vajúce viacgeneračné domy, bolo doručené len jedno
oznámenie na príslušnú adresu. V prípade nejasností
o príslušnosti Vašej adresy ku volebnému okrsku kon
taktujte Správne oddelenie Mestského úradu Bojnice,
tel.: 046/5121615.
Všetky potrebné informácie týkajúce sa voľby do
Európskeho parlamentu nájdete na webovom sídle
mesta www.bojnice.sk a úradnej tabuli mesta pred
budovou Mestského úradu Bojnice.
- Ing. Pavel Herda, vedúci Správneho oddelenia Mestského úradu Bojniceč,

PESIA PROMENADA OllJE V LOE MODERNÝMI SOCHAMI PO ITVRTÝ RAZ
Milí Bojničania,
ako sa stalo dobrým zvykom, toto leto našu nádhernú
lipovú alej v historickom centre zatraktívni už 4. ročník
výstavy moderného umenia - Bojnice v soche. Diela
predstaví vynikajúci slovenský akademický sochár
Ladislav Gajdoš (nar. 1940, Sabinov), absolventVysokej
školy výtvarných umení v Bratislave u prof. Kostku
a Akadémie výtvarných umení v Prahe u prof. Hladíka,
odbor figurálne sochárstvo (1959-1965). Realizoval
umelecké dotváranie architektúry v interiéroch i exte
riéroch. Niektoré jeho diela boli v rokoch normalizácie
odstránené a zničené, emigroval do Nemecka a znovu sa
napojil na domácu výtvarnú scénu až po zmene
politickýchpomerov v roku 1989.

Jeho nová tvorba sa stala jedinečnou reflexiou,
kritikou a pranierom starých hriechov,bezcharakternosti,
zla a hlúposti, straty svedomia a zodpovednosti v myslení
a činochmnohých ľudí „tam hore" idole v dave. Osobitnú
symboliku i grotesku v koloristickom i štýlovom ladení
pop artu a umenia vo verejnom priestore priniesol
Gajdošov cyklus 15 plastík „Slovenské fašiangy". Výber
z nich (5 sôch plus jedna) v bielej podobe a objeme sa
rozhodol predstaviť práve u nás v Bojniciach. Výstavu
sme pripravovali celý rok vopred tak, aby originálne
sochy a jedinečná atmosféranašich Bojníc spolu vytvorili
čo najlepšiuharmóniuucelenéhozážitku.
Vystavené sochy sú akoby biele zjavenia pod naším
Bojnickým zámkom. Sugestívne plastické vízie.

mái 2019
Obnažené plastiky a znepokojujúce sochárske preludy.
Pre koho? Pre ľudí. Sú to aj umelecké výzvy - zastavme
sa, pamätajme, premýšľajme a nezabúdajme.
Nedopusťme, aby egoisti a mamonári finančnej i po
litickej moci s výnimkou niektorých, aby nečisté ruky,
činy a duše ovládli náš svet i ľudskú, občiansku spoloč
nosť dnešného Slovenska. Fašiangy Ladislava Gajdoša
nie sú ľudovou slávnosťou, ale aktuálnym pranierom
a varovaním... Symbolickú bodku za negatívami týchto
časov dáva optimisticky ladená socha „Jarné precit
nutie", stvárňujúca ako ináč ženu v torze a jej ľahkým
prebúdzaním sa donových časov.
Prezentáciou vysoko kvalitného moderného umenia
vo verejnom priestore sa aj tento rok naše malé malebné
mestečko Bojnice zaradí k TOP NAJzaujímavejším
slovenským mestám, pričom sa touto výstavou smelo
môžeme zrovnávať s najvyspelejšími kultúrnymi
okolitými štátmi. Opäťzvýraznímejedinečný šarmnášho
mesta, zatraktívnime v letných mesiacoch krásnu lipovú
alej na hlavnej pešej promenáde a ponúkneme všetkým nám domácim i desiatkam tisícov návštevníkov, nové
kultúrnezážitky.
Zároveňja, ako človek, ktorý milujem moje Bojnice
a preto som toto podujatie do nášho mesta vôbec
priniesol, oznamujem, že tento ročník je môj posledný,

VEl:'d
4. mája uplynie sto rokov od tragickej smrti generála
M.R. Štefánika, ktorý sa najväčšou mierou zaslúžil
o vznik Československej republiky po 1. svetovej vojne.
Narodil sa v roku 1880 v Košariskách v rodine evanje
lického farára. Milanek, ako ho volala matka po vycho
dení základnej školy navštevoval lýceum v Prešporku,
Šoproni, Sarvaši, kde vyučovacím jazykom bola
maďarčina a nemčina. Tam pocítil silný tlak maďa
rizácie. Zo Slovákov chceli mať Uhrov. Za prejavy
slovenskej reči ľudí prenasledovali. Po vyštudovaní
astronómie v Prahe, kde poznal aj profesora Masaryka
pokračoval vo svojom detskom sne a odcestoval do
hvezdárne do Paríža. Žil tam o hlade a chlade. Finančnú
podporu z domu nemohol čakať, veď pochádzal z dva
nástich detí. Poskytovali mu ju rôzni dobrodinci. Na
Slovensku to bol Vavro Šrobár. Štefánik sa zúčastnil
astronomických expedícií v Ázií, Južnej Amerike.
Vybudoval sieť meteorologických staníc na Tahiti.Za to
získal vo Francúzsku štátne občianstvo a veľmi dobré
meno. Bol známy na celom svete. On vodil Masaryka
a Beneša do spoločnosti k vplyvným ľuďom Fran
cúzska, Ameriky, aby získali podporu na vytvorenie
exilovej československej vlády. Plne si uvedomoval, že
republika potrebuje armádu, preto zakladali légie zo
Slovákov a Čechov v Taliansku, Francúzsku, Amerike,
Rusku, ktoré bojovali na strane spojeneckých vojsk.
Sám Štefánikbol letcom francúzskej armády. Jeho žalú
dočné zdravotné problémy, ktoré sa výrazne prejavili
v Paríži pre nevyriešený spor s otcom ktorý neschva
ľovaljeho hvezdársky sen a život o hlade, neutíchali, ale
sa zhoršovali. Koncom 1. svetovej vojny vyhlásili
v Prahe 28. októbra 1918 Československú republiku.
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ktorý organizujem. Čiže ak tu chceme mať podujatie
Dojnice v soche aj v budúcnosti,musí štafetupo mne od
roku 2020 prevziať niekto iný (mám na mysli Kultúrne
centrum Bojnice alebo Oblastnú organizáciu cestovného
ruchu Región Horná Nitra-Bojnice, samozrejme zároveň
očakávam, že udržia resp. ešte zvýšia kvalitu tohto
výnimočnéhokultúrnehopodujatia).
Vernisáž - slávnostné otvorenie 4. ročníka jedineč
nej výstavy DOJNICE V SOCHE sa uskutoční
v nedeľu 26. mája 2019 o 15.00 hod. v Hoteli pod zám
kom za prítomnosti autora. Srdečne vás pozývame
osobne sa stretnúť a vzdať zároveň úctu tomuto výni
močnému človeku - akademickému sochárovi
Ladislavovi Gajdošovi. Ja osobne budem veľmi
potešený, ak sana vernisážizúčastní aj pán primátor nášho
mesta, pán prednosta mestského úradu a celý ctený
poslanecký zbor nášhomesta.
S pozdravom a prianím príjemnéholeta Emil Medera
OOCRRegión HornáNitra-Dojnice
Podujatie podporilo mesto Bojnice a koná sa v spolupráci
s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región
Horná Nitra-Bojnice a Kultúrneho centra Bojnice. Za
podporu a korektnú spoluprácuďakujeme.
Poznámka redakcie: príspevok je uvedený bez úprav

SLOVAK
Slováci sa pripojili Martinskou deklaráciou, kde jedným
z dvoch podpisov bol podpis K.A. Medveckého,
budúceho prepošta v Dojniciach. Štefánik mal ešte veľa
práce v zahraničí. Odišiel na Sibír presviedčať
legionárov, aby zostali bojovať proti bolševikom, lebo
predvídal, že bolševizmus je taká istá diktatúra ako
cárizmus. Legionári urobili na Sibíri kus práce.
Obnovovali ťažbu v baniach, založili Česko-slovenskú
banku, poverili ich prevozom a strážením cárskeho
pokladu, ktorý sa rovnal pokladu faraónov, pod vedením
generála spojeneckých vojsk Janina. Legionári už
nechceli bojovať, túžili sa vrátiť domov. Za svoju
hospodársku činnosť priviezli do Prahy 32 mil. dolárov
v zlate. Politik Štefániksvojou pracovitosťou, morálkou,
železnou vôľou ďaleko predčil E. Beneša. Vracal sa
domov až 4. mája 1919.Ani matka, ani slovenský národ
sa velikána nedočkali. Zahynul pri pristávaní lietadla vo
Vajnoroch. V Bratislave sa s ním lúčili dôstojníci
talianskych, ruských a francúzskych légií, minister vo
vláde zastupujúci Slovensko Vavro Šrobár, zahraniční
hostia, ľudia, ktorí ho mali radi, len predstavitelia
republiky z Prahy tam neboli. Zvláštny vlak odviezol
štyri truhly do Brezovej. V katolíckom kostole slúžil
rekviem pre Talianov K.A. Medvecký a Štefánikovi slú
žili omšu v evanjelickom kostole. Dušan Jurkovič s ča
tou ženistov rúbali do skaly Bradla tri dni a štyri noci, aby
:eripraviliposledné miesto odpočinku pre štyroch Ikarov,
Cest' ich pamiatke.
Pozn.: Potomkovia jeho rodiny bývajú aj v Rojniciach

2

- Anna Šovčíková, Klub histórie v Bojniciach Poznámka redakcie: na žiadosť pisateľky
je príspevok uvedený bez opráv
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PROFESOR JAN KOVACIK
[STOPY CASU V BOJNICIACH,Cllll. CASfl
Síce sa v histórii Bojníc mihol iba nakrátko, zanechal
tu po sebe hlbokú stopu. Nie je už medzi živými
a nepripomíname si ani nijaké výročie z jeho
životopisu. No s prebúdzajúcou sa jamou prírodou
sa nám jeho meno v súvislosti s našim mestom akosi
tlačí na jazyk. Hovoríme o stredoškolskom peda
gógovi a prírodovedcovi Jánovi Kováčikovi.
Narodil sa 9. apríla 1902 v Pukanci, v rodine malého
živnostníka. Na Prírodovedeckej fakulte Karlovej
univerzity v Prahe študoval prírodopis a zemepis a
tieto predmety postupne aj vyučoval na gymnáziách
v Bratislave, Prešove, Topoľčanoch a Leviciach.
Celoživotná láska k prírode ho predznamenala
nielen k tomu, že žiakom odovzdával vedomosti, ale
aj svoje srdce. Patril k horlivým organizátorom
turistiky, v ktorej videl veľmi účinný prostriedok na
zoznamovanie sa a spoznávanie prírodných krás.
A práve toto zanietenie ho priviedlo aj do Bojníc. Do
práve vzniknutého Krajského nitrianskeho múzea
nastúpil 1. apríla 1951 ako kustód zbierok a prvý
vedúci budujúceho sa prírodovedného oddelenia. Tu
na prof. Kováčika čakalo množstvo priekopníckej
práce. Múzeum malo iba málo zbierok
prírodovedného charakteru, no obrovské územie
bývalého Nitrianskeho kraja potrebovalo čo najskôr
začať s botanickým, zoologickým i geologickým
výskumom. Terénnym prieskumom a zberom
budoval prvé múzejné fondy. Z nazhromaždených,
roztriedených a popísaných zbierok vytvoril prvé
expozície živej i neživej prírody v priestoroch
bojnického zámku. Okolie zámku, v ktorom sa
nachádzal udržiavaný park, predstavoval pre
pozorného odborníka zaujímavé miesto. Práve tu

začal budovať botanickú záhradu, do ktorej spolu so
záhradníkom Viliamom Šimkom vysádzali zaují
mavé a vzácne cudzokrajné dreviny. Komplexné
mapovanie kveteny v Nitrianskom kraji chcel zhrnúť
vo vytvorení živého i sušeného herbára. V snahe
uľahčiť návštevníkom múzea spoznávanie domácej
flóry plánoval vytvoriť záhradu s liečivými
rastlinami. V roku 1953 sa ako prvý zaslúžil o kon
zervovanie a záchranu chátrajúcej Lipy kráľa Matej a.
Prvý prišiel s myšlienkou pretvoriť kútik so živými
zvieratami v zámockej priekope na prvú zoologickú
záhradu na Slovensku a pripravil aj jej koncepciu.
Unikátne bolo planetárium, ktoré zriadil v múzeu
a meteorologická stanica, ktorú počas svojho
pôsobenia v Bojniciach viedol a pozorovania každý
deň evidoval. Okrem tohto všetkého pracoval na
geologickom a botanickom výskume Malej Magury,
Rokoša, Kľaku a Vtáčnika, viedol kurzy a osvetové
prednášky na popularizovanie poznatkov a prírod
ných krás.
Po smrti rodičov sa mu žiadalo vrátiť do rodného
kraja. V roku 1956 sa nakrátko stal riaditeľom Vlasti
vedného múzea v Leviciach a potom na celé jedno
desaťročie bol samostatným odborným pracovníkom
- prírodovedcom. Tu si zopakoval svoje priekopnícke
pôsobenie budovateľa prírodovedného oddelenia.
Napísal viaceré odborné štúdie a množstvo popu
larizačných článkov, bol nositeľom viacerých
vyznamenaní. Do večnosti odišiel v čase, v ktorom
na tento svet aj prišiel - na začiatku jari, keď sa
prebúdzala jeho milovaná príroda. Zomrel 13. apríla
1972, hrob má v rodnom Pukanci.
- Erik Kližan -

BOJNICKÝ KALENDÁR
Sú dátumy, ktoré majú pre každého z nás veľký
význam. Historické kalendárium skrýva dátumy,
ktoré sa viažu k mestu Bojnice i jeho miestnym
častiam. Tuje niekoľko z nich na máj:
1.5.1864- mestečko Bojnice postihol katastrofálny
požiar(l55. výročie);
4.5.1929 - narodil sa Ferdinand Altoff, politický
pracovník, organizátor, múzejník, pôsobil v Boj
niciach (90. výročie);
14.5.1864-počas ďalšieho veľkého požiaru v Boj
niciach zhorelo 46 domov, fara a hospodárske
staviská(l55. výročie);
18.5.1854 - zomrel Boj niciach František Nikmon,
súkennícky majster, pôsobil v Bojniciach (165.
výročie);
18.5.1939 - Bojnice navštívil majiteľ obuvníckeho

impéria Baťa i bojnického panstva Dr. Ján Antonín
Baťa(80. výročie);
19.5.1964-narodil sa v Boj niciach Miroslav Mečiŕ,
teni sta, tréner, olym pij ský víťaz (5 5. výročie);
24.5.1784 - narodil sa Michal Fekete, ostrihomský
kanonik, prepošt, mecén, v Bojniciach pôsobil ako
farár-prepošt v rokoch 1825-1831 (235. výročie);
27.5.1964 - do bojnickej ZOO bol privezený prvý
zubor(55. výročie);
29.5.1964 - Prepoštská jaskyňa v Bojniciach bola
vyhlásená
za Chránený prírodný
výtvor
(55. výročie);
30.5.1844 - zomrel v Bojniciach Jozef Zmeškal,
murársky majster, pôsobil v Bojniciach (175.
výročie).
- Erik Kližan -

?Bojnidté ~lleiti
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*22.2.2019 sa žiaci akordeónového oddelenia zúčastnili
prehrávok na celoslovenské súťaže;
*23.2.2019 TS Princesz z triedy Bc. Jany Klečanekovej
získala na medzinárodnej súťaži Vienna fest dance vo
Viedni v kat. childreen Open dance 4. miesto s chor.
Mysterious a v kat. Art dance 5. miesto s chor. Mozart;
*28.2.2019 vyučujúca Katarína Ondovčinová, DiS. art.
usporiadala so žiakmi triedny koncert;
* 1.3.2019 tanečné skupiny z triedy Bc. Jany Klečanekovej
účinkovali na Obecnom plese v Kanianke a na vyhlásení
Naj športovcov v KaSS Prievidza;
*3.3.2019 žiaci z MŠ Kanianka pod vedením vyučujúcej
Henriety Lipovskej účinkovali na Maškarnom karnevale
v Kultúrnom dome Kanianka;
*8.3.2019 Orchester Akordeonika spríjemnil oslavy Me
dzinárodného dňa žien v DK Handlová;
*8.3. - 11.3.2019 DO Maguranka Junior s Mažoretkami
z Prešova sa predstavil v slávnostných sprievodoch na
Festivale kvetov v San Reme v Taliansku;

* 13.3.2019 vyučujúci z Nitrianskeho Rudna uskutočnili so
žiakmi koncert v Špeciálnej škole v Prievidzi;
* 15.3.2019 umiestnenie tanečných skupín z triedy Bc. Jany
Klečanekovej na súťaži Zlatý kľúčik v Nových Zámkoch:
1. miesto Briliant Survivore, 2. miesto Girls River kat.
open dance mládež; 1. miesto Darling Magic kat. open
dance deti; 2. miesto Darling Famous, 3. miesto Flash
Pirátky kat. scénika deti; 3. miesto Princesz Mysterious kat.
open dance junior;
*Výtvarný odbor: vyučujúca Mgr. Irena Karaková zaslala
1 O žiackych prác do celoslovenského kola umelecko
kartografickej súťaže Detská mapa sveta 2019 a do súťaže
O najkrajšieho Indiána a nainštalovala výstavy: v budove
na Ul. J. Kráľa a v mestskej knižnici na tému jar, portrét,
zátišie s kyticou, ovocím, kresby architektúry, zvieratá, štú
dia postavy, rúk, rozprávky, džbány s technikou mozaiky,
v priestoroch Mestského úradu v Bojniciach -výber prác
žiaka Viktora Palkoviča a absolventské práce Natálie
Lajtmanovej, bývalá žiačka Bc. Andrea Beňadiková
uskutočnila absolventskú prax vo výtvarnom odbore na
tému Pokrývka hlavy;
Vyučujúca Alena Hercegová, DiS. nainštalovala triednu
výstavu prác na tému Inšpirácia indiánskou kultúrou a
zapojila žiacke práce do medzinárodnej výtvarnej súťaže
Výtvarné Alternatívy 2019;
*Fotografické oddelenie: vyučujúca Mgr. Andrea Blahová
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zaslala žiacke práce do súťaže filmovej a animovanej
tvorby Zlatá klapka, ktorú organizuje ZUS Jána Albrechta
v Bratislave, žiačka Agáta Čurná získala 3. miesto za
kolekciu fotografií v súťaži MED art organizovanej Ka
tedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku. Umiestnenia žiakov z triedy
Mgr. A. Blahovej na súťažiach: postupová súťaž regiónu
hornej Nitry Prizma 2019 v Galérii Region ART v Prie
vidzi: 1. miesto Daria Zasidkovyč kat. do 16 rokov farebná
fotografia; 1. miesto Agáta Čurná kat. do 21 rokov čierno
biela fotografia; Čestné uznanieAdriana Valková kat. do 21
rokov čiernobiela fotografia; 1. miesto Adriana Valková
kat. do 21 rokov farebná fotografia; 3. miesto Viktória
Antolová kat. do 21 rokov farebná fotografia; 2. miesto
Monika Grossová kat. nad 21 rokov čiernobiela fotografia;
Čestné uznanie Gabriela Šimková kat. nad 21 rokov farebná
fotografia; súťaž reportážnej fotografie Pocta Ottovi
Hogenovi 2019 v RKC Prievidza 1. miesto Elena Kubišová
kat. nad 21 rokov reportáž;
* 17 .3.2019 na oslave MDŽ v KD v Opatovciach nad Nitrou
účinkovali vyučujúci Ľuboš Hrdý DiS. art., Mgr. Ján
Strmenský a žiaci Lukáš Žember z triedy Miroslava Bartu,
DiS. art. a Samuel Michalovič z triedy Mgr. Oleny Turas;
*18.3.2019 sa uskutočnil XII. ročník Stretnutia mladých
huslistov Bojnice 2019 pod vedením profesora
Konzervatória v Bratislave Stanislava Muchu;
*20.3.2019 sa zúčastnili pedagógovia a žiaci ZUŠ Bojnice
na koncerte v Slovenskej filharmónii v Bratislave;
*22.3.2019 vo výberovom kole na medzinárodnú spevácku
súťaž Hlas Slezska v Opave postúpila do finále Soňa
Findorová z triedy Beáty Balážovej;
*22.3.-24.3.2019 absolvovala DĽH Malý Vtáčnik sústre
denie v RS Púšť Prievidza;
*24.3. 2019 na súťaži v ľudovej piesni Spievala mi stará
mať v KC Bojnice získali: v 3. kat. 1. miesto Zoja Humajová
z triedy Beáty Balážovej, v 2. kat. 2. miesto Hana Králiková
z triedy Mgr. Oleny Turas, v 1. kat. 2. miesto Diana Lachká
z triedy Mgr. art. Mareka Bakytu, v 3. kat. 3 .miesto Ema
Králiková z triedy Mgr. Oleny Turas;
*27.3.2019 žiaci z triedy Mgr. Dáriusa Štrbu vystupovali na
Oceňovaní učiteľov v obradnej sieni MsÚBojnice;
*28.3.2019 na súťaží v hre na bicie nástroje Boráková
Prievidza 2019 získal žiak Michal Lekýr z triedy Dušana
Beňadika v A kategórii 2. miesto v zlatom pásme;
*28.3.2019 na speváckej súťaži Duchovný a umelecký
odkaz banskoštiavnickej Kalvárie
získala strieborné
pásmo Sára Minichová z triedy Silvie Schniererovej,
klavírne korepetície Mgr. Peter Čertík;
*28.3.19 sa uskutočnila školská súťaž pre žiakov 3. ročníka
z predmetuhudobnánáuka;
*30.3.2019 DĽH Malý Vtáčnik postúpila do krajského kola
z okresnej súťaže Deti deťom v Tužine.;
* 1.4.- 2.4.2019 sme usporiadali školskú súťaž žiakov v hre
na drevené dychové nástroje, zobcové flauty, plechové
dychové nástroje a bicie nástroje, klavírne korepetície
Katarína Ondovčinová, DiS. art., Zuzana Matulayová, DiS.
art., Mgr. Kristína Vrecková, Mgr. art. FrantišekKadera;
*2.4.2019 na XVI. Medzinárodnom akordeónovom festi
vale V rytme rôznych hudobných žánrov v Kysuckom
Novom Meste získali vynikajúce ocenenia žiaci z triedy
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Mgr. Ota Mellu: sólová hra - 2. miesto v zlatom pásme
Andrej Beseda 4. kat.; Víťaz S.kategórieMário Gecašek;
Komornáhra - Víťaz 3 .kategórieARM trio: Mário Geca
šek, Andrej Beseda, Roland Čiscoň; ABSOLÚTNY
VÍŤAZSÚŤAŽE:MÁRIOGECAŠEK;
*2.4.2019 na speváckej súťaži Francúzska pieseň, ktorú
organizuje Francúzsky inštitút a Francúzska aliancia na
Slovensku,získal2. miestožiak MaximPetrovskýz triedy
Mgr. art. MarekaBakytu a postúpilna celoslovenskékolo
doBanskejBystrice;
*3.4. - 4.4.2019 DO Maguranka Junior účinkoval pri
príležitosti oslobodeniana pietnom akte kladenia vencov
v LehotepodVtáčnikoma na námestív Bojniciach;
*4.4.2019 na súťaži Zvolenské tanečné pódium vo
Zvolene získali: Striebornépásmo TS Stars Madagascar
6 - 8 ročné deti pod vedením vyučujúcich Bc. J. Kleča
nekoveja H. Lipovskej,BronzovépásmoTSFlashPirátky
v kat. opendo 1 O rokov,vyučujúcaBc. J. Klečaneková;
*5.4.2019na Celoslovenskejhusľovej súťaži R. Országa
v Kremnicizískala Bronzovépásmo v 2. kat. žiačka Ester
Planková z triedy Márie Boháčovej, DiS. art., klavírne
korepetícieMgr.art.FrantišekKadera;
*5.4.2019 žiaci z triedy Mgr. Dáriusa Štrbu a Beáty
Balážovej vystupovali na oceňovaní Naj športovcov
v Bojniciach;
*5.4.2019 na Okresnej súťažnej prehliadke v modemom
tanci v Prievidzi získali ocenenia a postúpili na krajské
kolo do Trenčínatanečné skupinya sólistkyz triedy Bc. J.
Klečanekovej: 1.miesto Darling Famous- kat. deti open
dance; 1. miesto Katarína Šimová - kat. deti sólo open;
l .miesto Princesz Mysterious - kat. juniori open;
l .miesto Briliant Survivore - kat. juniori show dance;
1.miesto Sofia Priehodová - kat. open junior sólo;
Ocenenia bez postupu: 3. miesto Darling Magic - kat.
show dance deti; 3. miesto Girls River - kat. mládež; 2.
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miesto Duo Friends; 2. miesto Henrieta Lipovská - kat.
mládežsólo;3. miestoTajanaJalová- kat.junior sólo;
*6.4.2019 na súťaži vo výrazových tancoch Showtime
Levice získali ocenenia a nomináciu na Majstrovstvá
Slovenskatanečné skupiny a sólistky z triedy Bc. J. Kle
čanekovej: 1. miesto Darling Famous- kat. deti; 1. miesto
Princesz Mysterious juniori - kat. javiskový výrazový
tanec formácie; l .miesto Briliant Survivorejuniori - kat.
javisko-vý výrazový tanec skupiny; 1. miesto Katarína
Šimová Jasmína - kat. deti sólo; 1.miesto Henrieta
Lipovská Smow quin - kat. sólo; 1. miesto Sofia
Priehodová - kat. junior sólo; 3. miesto Duet Friends
Gabika Vážanová a Dianka Nechalová; 2. miesto Girls
River-kat. umeleckýtanec;
*11.4. - 12.4. 2019 DĽH Malý Vtáčnik účinkovala na
Veľkonočnýchtrhoch v ZŠ Šafárikav Prievidzi a v CVČ
Prievidza;
* 11.4.2019na klavírnejsúťaži SchneiderovaTmava sa stal
víťazom 3. kat. žiak Kamil Kulich z triedy Mgr. Daniely
Chlpekovej;
*12.4.2019 sme uskutočnili celoslovenskú súťaž Festival
modernéhotancaBojnice2019;
*12.4.2019 žiačka Ester Planková z triedy Márie
Boháčovej, DiS.art. získala bronzové pásmo na Celoslo
venskej husľovej súťaži Schneiderova Tmava, klavírne
korepetícieMgr.art.FrantišekKadera;
*13.4.- 14.4.2019DĽH Malý Vtáčnik absolvovalasústre
deniev RS PúšťPrievidza;
* 16.4.2019vyučujúca Ida Nikmonováusporiadalatriedny
koncert v Kúpeľnejkaviarničkev KúpeľochBojnice.
Vyučujúcim a žiakom k dosiahnutým oceneniam
blahoželám, ďakujem za vzornú reprezentáciu a v nasle
dujúcom obdobíprajem mnoho úspechov.
-Mgr. art. JozefBaláž, riaditeľ ZUŠ Bojnice -

AKTIVITY IKOLúROV
dou knihou manipulovať. Na záver nám prečítali

Tak ako každý mesiac, tak aj v mesiaci marec sa v našej
materskej škole uskutočnilo veľa zaujímavých aktivít
zameraných na psychický aj fyzický rozvoj osobností
detí. Divadlo Na hojdačke k nám zavítalo s divadelným
predstavením Ako namaľovať dúhu, kde si deti
prehlbovalipoznatky o prírode a o farbách.Na pobavenie
a rozptýlenie k nám prišiel so svojimi čarami a kúzlami
ujo kúzelník Perec. Predškoláci navštívili prvé triedy
v základnej škole, kde mali možnosť posadiť sa do
školskej lavice a vyskúšať si ako prebieha vyučovacia
hodina,kde saprváci učia čítať,písať a počítať. Deti prvej
triedy sa pochválili svojimkamarátom z materskej školy,
čo všetko sa už naučili a spomenuli si aj na to, keď boli
ešte škôlkarmi. To, či sú naši
predškoláci dobre pripravení
do školy, prišla posúdiť pani
psychologička, ktorá s nimi
robila testy školskej zrelosti.
Mesiac marec je aj mesiacom
knihy, preto postupne všetky
triedy navštívili mestskú
knižnicuv Bojniciach,kde nám ,
tety knihovníčky poukazovali
priestory knižnice a poučili nás
o tom, ako správne treba s kaž-

krátku
rozprávku. Pri príležitosti mesiaca knihy sme si v našej
materskej školepripravili súťažv prednese poézie a prózy
pod názvom Kráľ rozprávok. V každej triede sa usku
točnilo triedne kolo. Víťazi triedneho kola postúpili do
školského kola. Víťazom
školského kola sa stal
Borisko Pažický. Aby sa
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naše deti rozvíjali aj po fyzickej
stránke, zorganizovalisme pre ne
krátku turistickú vychádzku do
blízkeho okolia, kde deti zdolá
vali jednoduché prírodné
prekážky a poznávali okolitú prí
rodu. So zimou sme sa definitív
ne rozlúčili vynesením Moreny,
ktorú sme hodili do rieky Nitry.
Tešímesanaďalšiejarnéaktivity.
- Bc. Iveta Adámiková, učiteľka ZŠ s MŠ Bojnice -
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Z KUlTlíRY ...
Nedeľné popoludnie, 24. marca 2019, sa v Kultúrnom
centre Bojnice konala spevácka súťaž v speve ľudových
piesní detí SPIEVALA MI STARÁ MAŤ. Aj touto for
mou sa snažíme naše deti viesť k poznaniu a zachovaniu
krásnych slovenských ľudových piesní. Ľudia na celom
svete spevom už od nepamäti vyjadrovali svoje pocity
lásku, strach, bolesť, smútok, šťastie i radosť. Ľudové
piesne sa šírili ústnym podaním od jedného človeka
k druhému a takýmto spôsobom pretrvali cez dlhé
stáročia až po dnešné časy. Toto tradičné podujatie, ktoré

Tomíková, Ema Králiková, Zuzana Turančíková. Aj os
tatné zúčastnené deti: Katarína Svitková, Hana Svitková,
Diana Ľachká, Viktória Hromadová, Soňa Findorová,
Diana Zábojníková dostali malú pozornosť. Tešíme sa na
Vás o rok.

lEIU

organizujeme už vyše 30 rokov, ľudovými piesňami
a krásnymi krojmi podporuje aj Spevácka skupina LIPA
Klubu dôchodcov Bojnice pod vedením harmonikára
pána Jána Hudeca, s ktorými si každý rok účinkujúci
spoločne zaspievajú.
Výkony malých talentov hodnotila porota v zložení:
predsedníčka- Mgr. Martina Kielarová, poslankyňa MsZ
v Bojniciach a učiteľka ZŠsMŠ Bojnice, členovia poroty:
Mgr. Daniela Chlpeková, učiteľka ZUŠ Bojnice a Mgr.
art. Katarína Melišková. Malí speváci súťažili v troch
kategóriách: deti materskej školy, prváci a druháci
základnej školy a tretiaci a štvrtáci základnej školy.
Ocenení cenami, ktoré do súťaže venovalo KC Bojnice,
boli: Alica Gotthardová, Nina Soláriková, Lucia Luká
čová, Hana Králiková, Zoja Humajová, Simona

PllOIY
Do knižnice v Bojniciach zavítala 8. apríla 2019 v rámci
projektu Čítanie je snívanie s otvorenými očami, podpore
ného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia,
spisovateľka Vanda Rozenbergová. Stretla sa s druhákmi
a predškolákmi zo ZŠsMŠ v Bojniciach. Rozprávala predo
všetkým o knihe Websterovci, i keď sa nevyhla aj otázkam
zo súkromného života. Vďaka nim sme sa dozvedeli, že má
dvoch synov, Maxa a Alexa, jej najobľúbenejšia farba je
červená, oranžová a jej odtiene, v súčasnosti žije v dvoch
mestách -v Prievidzi aj v Piešťanoch, kam sa chystá presíd
liť. Rada aj kreslí, i keď radšej píše. Jej vlastné práce sa
objavili aj na obálkach jej dvoch (z piatich doteraz
vydaných) kníh pre dospelých - Slobodu bažantom a Muž
z jamy a deti z lásky. Deti si mohli pozrieť aj jej výtvarné
práce, ktoré doniesla so sebou.
Porozprávala aj o svojich aktivitách v Občianskom združe
ní Deti Dunaja. Priblížila život detí, pre ktoré nie je samoz-

Česká speváčka, šansoniérka, gitaristka, textárka a hu
dobná skladateľka - Lenka Filipová v rámci koncertného
tour 2019,vystúpilavnedeľu
7.apríla2019 ajvKultúr
nom centre Bojnice spolu so svojimi hosťami - hráčom na
keltskú harfu, akordeón a cajon - Seanom Barrym
a klaviristom Ondrejom Hájkom. V sále panovala skvelá
komunikácia s publikom a ich vystúpenie bolo plné emó
cií a virtuóznych muzikantských výkonov. Známe hity a
nekonečná energia, už dlho posúvajú Lenku Filipovú stále
vyššie medzi elitu českých a slovenských umelcov.
Právom patrí medzi najžiadanejších súčasných umelcov.
Speváčka a gitaristka študovala v pražskom konzervatóriu
a potom na Medzinárodnej hudobnej akadémii v Paríži,
odbor klasická gitara. Doteraz vydala desať albumov
a väčšina z nich získala zlaté alebo platinové ocenenia. Na
koncerte okrem tradičných hitov, ktoré nemôžu na koncer
te chýbať, si diváci vypočuli aj skladby z najnovšieho
albumu Oppidum, ktoré pripomínajú hudobné príbehy
z keltskej minulosti, či upravené ľudové piesne a šansóny.
Speváčka svojim šarmom očarila všetkých divákov, za čo
ju odmenili neutíchajúcim potleskom.
- Monika Kotríková, kultúrna referentka KC Bojnice rejmosťou tečúca voda, elektrina,jedlo či maškrta.
Deti najviac zaujalo rozprávanie o pavúčej rodine Webste
rovcov. Vanda Rozenbergová totiž napísala knižnú verziu
prvého slovenského 3D animovaného večerníčka, ktorého
autormi sú: Katarína Kerekesová, Zuzana Križková, Juraj
Raýman, Zuzana Dzurindová a Peter Nagy. Množstvo otá
zok sa týkalo pavúkov a zvlášť pavúčej rodiny Webste
rovcov. Pôvodne mali mať priezvisko Sieťovci, pretože sa
ale seriál vysiela aj v Anglicku, majú tomu prispôsobené
priezviská aj mená. Na podnet spisovateľky deti vymýšľali,
čo by sa mohlo prihodiť Lili, šesťročnej pavúčej slečne,
ktorá býva len v dome, na Cvernovej ulici, vo výťahovej
šachte... čo keby vyšla na ulicu a tam ... by ju uniesli, možno
aj deti... Vanda ich za vymýšľanie pochválila a poďakovala,
prisľúbila, že sa niečo z ich nápadov objaví aj v druhej knihe
pokračovaní, na ktorých v súčasnosti pracuje. Mali by byť aj
ako večerníčky odvysielané v televízií pred Vianocami
2019.
- Katarína Gahrišová, mestská knižnica -
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Knižnica je miesto pre všetkých, či už niekto hľadá
zábavu alebo poučenie, knihu na projekt alebo čítanie na
deke na kúpalisku. Láska k čítaniu a ku knihám je
jedným z najcennejších darov, ktoré môžeme odovzdať
našim deťom. Aby nám zo života celkom nevymizla, je
potrebné sa o ňu starať. Fond na podporu umenia
podporil z verejných zdrojov projekt Kultúrneho centra
Bojnice- Čítanieje snívanie s otvorenými očami. Prvou
tohtoročnou autorskou besedou vo februári v rámci
projektu bolo stretnutie štvrtákov zo ZŠsMŠ Bojnice so
spisovateľkou Ivanou Auxtovou. Jej knihu Záhady
raketovej ulice čítajú malí školáci ako mimočítankové
čítanie a patrí k najobľúbenejším titulom z tzv.
povinného čítania.
Spisovateľka Ivana Auxtová dokáže zo zdanlivo
jednoduchých vecí vystavať napínavý dej, aj vďaka
tomu, že pozorne pozoruje svet, deti, ich spôsob videnia
a zaujímavé nápady. Príbehy vymýšľala svojím deťom
ako rozprávky pred spaním vo Švédsku, kde žila s ro
dinou istý čas. Na podnet detí ich postupne zapisovala,
až z toho neskôr vznikla kniha. Najlepšie sa jej písalo v
noci, kedy mala pokoj a nápady prichádzali jedna radosť.
Hoci študovala výtvarný smer, ilustrácie do knihy
zverila slovenskej ilustrátorke Kataríne Ilkovičovej.
V súčasnosti žije na Slovensku a učí dospelých cudzie
jazyky. Deti pani spisovateľku zasypali množstvom
otázok a dozvedeli sme sa, že sa jej vo Švédsku veľmi
páčila príroda, že švédske deti veľa a rady čítajú, že mala
od detstva bohatú fantáziu, že syn možno napíše knihu
a bude bubeníkom a dcéra má veľmi veľa záľub. Pani
spisovateľka má aj námet na svoju ďalšiu detskú knihu.
Mala by byť o dievčatku, ktoré sa musí popasovať
s príchodom do novej krajiny... Uvidíme, ako to nako
niec dopadne. Prajeme Ivane Auxtovej veľa skvelých
nápadov a chuti do písania.

Marecje tradične vnímaný ako Mesiac knihy. Počas neho
v knižniciach vo väčšej miere konajú rôzne podujatia pre
dospelých, no hlavne pre deti a mládež. Noc s Ander
senom je podujatie na podporu čítania detí, ktoré v roku
2000 po prvý raz organizovala Knižnica v Uherskom
Hradišti. V priebehu niekoľkých rokov sa vyprofilovalo
na medzinárodné, celosvetové, podujatie.
V Mestskej knižnici Bojnice sme sa v piatok 29. marca
2019 zamerali na bojnické záhady a legendy. Navštívil
nás gróf Ján František Pálfi, ktorého 190. výročie
narodenia si pripomíname práve tento rok. Dozvedeli
sme sa od neho, ako vznikol názov mesta Bojnice, že rod
Pálfiovcov v Bojniciach vlastnil niekoľko domov, medzi
nimi bola aj budova, v ktorej sídli mestská knižnica.
Svedčí o tom erb Pálfiovcov nad vchodom do knižnice.
20 detí si vyskúšalo rytiersky turnaj, chlapci si vyrobili
mešce a dievčatá stredovekú pokrývku hlavu - hennin.
Vo večerných hodinách sme sa spoločne prešli na čele s
grófom Pálfim nočnými Bojnicami. Získali sme
informácie z histórie Bojníc, o jej zaujímavých osob
nostiach, o záhadách krásneho bojnického zámku.
Prechádzka viedla cez námestie, okolo zámku až pod
Lipu kráľa Mateja, kde deti našli sladký zlatý poklad
grófa Pálfiho. Grétka, najšikovnejšia hľadačka spomedzi
všetkých detí, získala od samotného grófa zlatý dukát.
Aby sa nám nesnívali zlé sny,všetci sme sivyrobili lapače
snov. Niektorých skôr unavených premohli driemoty
a spánok sadol na usínajúce očká. Ostatní, ktorí mali
dostatok energie, vytvorili polnočný čitateľský krúžok
a čítali až do skorých ranných hodín.
Srdečne ďakujeme zámockému knihovníkovi Ing. Eri
kovi Kližanovi za skvelé stvárnenie zámockého pána
a samozrejme ďakujeme Fondu na podporu umenia,
ktorý podporil podujatie z verejných zdrojov.
- Lenka Šagátová, vedúca Mestskej knižnice Bojnice -

NOC S ANDERSENOM 2019 -Aj

tento rok sa deti z Bojníc mohli zúčastniť 19. ročníka akcie Noc s Ander
senom, ktorú zorganizovala mestská knižnica, organizačná zložka Kultúrneho centra Bojnice, v piatok 29. marca
2019. Pre dvadsať detí boli pripravené rôzne interaktívne aktivity, tvorivé dielne, nočná vychádzka za hľadaním
Pálfiho pokladu spolu s „duchom" grófa Jána Františka Pálfiho. Deti si vypočuli Legendy o Bielej a Čiernej pani
a povesť o Bojnickom hrade. Následne si vypracovali vedomostný kvíz a prežili napínavé nočné dobrodružstvo
pri hľadaní zlatých dukátov v okolí Bojnického zámku. Zážitkovou formou sa naučili zaujímavé informácie
o histórii Bojníc a okolia. Všetkým deťom sa bohatý program veľmi páčil a za rodičov sa chcem ešte raz srdečne
poďakovať pracovníčkam knižnice a kultúrneho centra za vynikajúco pripravenú akciu.
- PaedDr. Andrea Šimkovičová -

Tenisový klub TENIS CENTRUM BOJNICE s podporou mesta Bojnice organizuje
stretnutie so spoluobčanmi, ktorí majú záujem o pravidelné športovanie.
Na stretnutí získate informácie o podmienkach a možnostiach, aké Vám a Vašim
deťom môže poskytnúť náš klub. Nezabudnite priviesť aj detičky! Ak by ste to
chceli skúsiť priamo na dvorci, pribal'te si aj vhodnú športovú obuv (nie
maratónky), ak máte, tak i tenisovú raketu! Očakávame Vás na dvorcoch na
Rybníčkoch v sobotu 11. mája 2019 v čase od 10.00 do 12.00 a od 14.00
do 17.00 h.
- výbor TK TENIS CENTRUM BOJNICE Tešímesa na stretnutie s Vami!
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utorok 11. júna 2019 o 19.00 h „ veľká sála

~or-4l~l{ft)N
ll

St,l\,~S
po 20 tfo}wct11,

ZUZANA TLUČKOVÁ
GIZKAOŇOVÁ
JEANETTE ŠVOŇAVSKÁ
JANA VALOCKÁ

$
BOJNICKÉ JWDOBNÉ LETO 201~
TJ. aprfl,: 30. september 2019

W. A. Mozart:
v

Carovná flauta
nedeľa 9. júna 2019 o 19.00 h
Huňadyho sála SNM - Múzeum Bojnice

Ján BABJAK - tenor
Jana BERNÁTHOVÁ - soprán
Klaudia DERNEROVÁ-soprán
Gúnther STRAHLEGGER . barytón
Lenka JOMBÍKOVÁ-soprán
Peter PAžlCKÝ - klavír
program: štylizovaný prierez opery:
árie Paminy, Kráľovnej noci, Papaegena, Tamina...
a známe melódie Roberta Schumanna, Maurica Rave/a,
Antonína Dvoŕáka a iných
vstupné: 10,00 €, študenti a členovia KPH 7,00 €

?Bojnické ~beiti
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sobota 18. mája a nedeľa 19. mája 2019

BOJHfCl(Ý JARMOI(
24. BOJHfCKY JARMOI( a, DHf MAJmlOU
J.

_Hurbanovom;nestie

sobota
11_00
12.30
14_3o
16.00
17.30
19.oo

11. mája 2019

_ Gajdoši_ Spojené huky Sloven~ka ..
- Tanečný a Spevácky odbor ZUS Bojnice
_ Hudobná skupina THE CROWD
- Tanečná skupina MIMIKRYa BREAKFANS
_ Hudobná skupina THE CR?WD
_ Ľudová hudba spod Rokosa

nedeľa 12. mája 2019
11.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

-

Gajdoši - Spojené huky Slovenska
Folklórna skupina KOŠOVAN
Súkromnátanečná škola DIAMONDS
Folklórna skupina KOŠOVAN
Kapela BB Country
Hudobná skupina VESELÁ BÍDA (ČR)
Kapela BB Country
Hudobná skupina VESELÁ BÍDA (ČR)

sobota

18.

mája 2019

13.30- 20.30 h - FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB
- MAGURANKAJUNIOR pri ZUŠ Bojnice
- HODRUŠANKAzo Žarnovice
- BUČKOVANKAz Nového mesta nad Váhom
- BOJNICKÁ KAPELAz Bojníc
- MORAVSKÁVESELKAzo Sušíc u Pŕerova (ČR)

nedeľa 19. mája 2019
11.00
12.30
14.00
15.00
16.30
17.30

-

Súkromná tanečná škola DIAMONDS
Súkromná tanečná škola XOANA
Folklórny súbor Seniorklub DRUŽBATrenčín
DĽH a Ľudová hudba spod Rokoša
Folklórny súbor Seniorklub DRUŽBATrenčín
Hudobná skupina VIRVAR

UPOZORNENIE
Centrum mesta Bojnice - Hurbanovo námestie bude počas oboch jarmokov (v dňoch 11.5. - 12.5. 2019
a 18.5. -19.5. 2019) UZATVORENÉ. Prosíme návštevníkovi obyvateľov mesta, aby sa riadili vyznačeným
dopravným značením. Parkovanie pre návštevníkov je zabezpečené na parkoviskách pod hotelom Régia.
Mestská hromadnádoprava (MHD) a prímestská doprava budú zabezpečovaťprepravu cestujúcich a návštevníkov
podľa platného cestovného poriadku. Centrum mesta bude UZATVORENÉ. Autobusy do kúpel'ov a prímestské
autobusy budú premávať po Okrajovej ulici.

POZVANKA
výbor Pozemkového spoločenstva
bývalých urbaristov mesta Rojnice
pozýva členov
na zhromaždenie

v sobotu 25. máia 2019 o 14.00 h,
ktoré sa uskutoční

v reštaurácii SLÁVIA Rojnice
POZNÁMKA:
Pozvánky podielnikov sú z aktualizovaných
LV k 18.3.2019 evidovaných Katastrálnym odborom
Okresného úradu Prievidza.
-platená inzercia-

?Bojnické ~beiti
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SPOlOCENSKÁ
KRONIKA - z činnosti ZPOZ
_
OCEŇOVANIE UCITEĽOV

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v stredu 27. marca 2019
v Obradnej sieni mesta Bojnice uskutočnilo slávnostné
oceňovanie učiteľov, zamestnancov škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bojnice.
Primátor mesta Bojnice PhDr. František Tám, MBA, pri
tejto príležitosti odovzdal ocenenia:

Marián CHLPEK- učiteľ ZUŠ
Ľubomíra JUHÁSOV Á - personalistka ZUŠ
Mgr. Ivana KUTÁLEKOVÁ- učiteľka ZŠsMŠ
Mgr. Zuzana LUKÁČIOV Á - učiteľka ZŠsMŠ
František MOLNÁR - školník ZŠsMŠ
Janete ŠIMOROV Á- učiteľka ZŠsMŠ

PLAKETU J. A. KOMENSKÉHO:
Mgr. Ide DÁTOROVEJ - učiteľke ZŠsMŠ
Mgr. Mariane LIPOVSKEJ - učiteľke ZŠsMŠ
Henriete NECHALOVEJ - učiteľke ZUŠ

ĎAKOVNÝ LIST si prevzala:
Silvia JADROŇOV Á- učiteľka ZUŠ
Oceneným pedagógom blahoželáme a prajeme veľa
životnej energie, mnoho úspechov, aby ste mali oporu
a pochopenie zo strany najbližších, aby ďalšie Vaše
pedagogické roky boli naplnené tvorivosťou, podnetným
prostredím a inšpiráciou.

tESTNÉ UZNANIE si prevzali:
Mgr. Eva GRESCHNEROV Á - učiteľka ZŠsMŠ

NAJllSPEINEJI(

V IPORTE ZA ROK 2018

V kongresovej sále Kultúrneho centra Bojnice, v piatok
5. apríla 2019, primátor mesta Bojnice PhDr. František
Tám, MBA a predsedníčka Komisie vzdelávania,
mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Boj
niciach pani Darina Pračková na návrh Komisie vzde
lávania, mládeže a športu pri MsZ v Bojniciach
odovzdalioceneniatým, ktorí sapodieľali na úspechoch
a reprezentáciirodiny,mesta i Slovenskav športev roku
2018. Oceneniasiprevzali v kategóriách:
• športovci-)!dnotlivci-deti a mládež:
Viktor GAZIK - šachový krúžok pri CVČ Junior
Bojnice
Martina KRAHULCOV Á-šachový krúžok pri CVČ
Junior Bojnice
Dávid KRCHO - TK TenisCentrum Bojnice
Michal MAROŠI - šachový krúžok pri CVČ Junior
Bojnice
Juraj MOCKO-HK.KúpeleBojnice
DaliborRENDEK- HK Kúpele Bojnice
Matúš SIVÁK- HKKúpele Bojnice
Štefan ŠČIPÁK- HKKúpele Bojnice
Nina ZEMANČÍKOV Á - Klub lodných modelárov
ZTŠČ Bojnice

Libor ŽIAK- HK Kúpele Bojnice
• športovci-jednotlivci-dospelí:
Michal DUMAJ - DHZ Bojnice
Štefan ŠVEC- HBK Rytieri Bojnice
Miroslav TUŠIAK - Klub lodných modelárov ZTŠČ
Bojnice
Peter Vida- DHZ Bojnice
• športové kolektívy-deti a mládež:
družstvo PRÍPRAVKY UH FKDojnice
družstvo DORASTU HK Kúpele Dojnice
družstvo MLADŠÍCH ŽIAKOV TK Tenis Centrum
Dojnice
• športové kolektívy-dospelí:
Hokejbalový klub Rytieri Dojnice
Klub lodných modelárov ZTŠČ Dojnice
• tréner roka:
Mgr. Helena Heráková- HKKúpele Bojnice
• ocenenie pri významných životných jubileách:
Mgr. JozefDarborka- FK Bojnice
Všetkým oceneným športovcom jednotlivcom i kolek
tívom afunkcionárom srdečne blahoželáme.
- Inu. Emília Belianska. riaditeľka KC Boinice -

OZNAM
Mesto Bojnice a Zbor pre občianske záležitosti "Človek človeku" pri MsZ v Bojniciach
pripravujú v Zlatej sále SNM - Múzea Bojnice

SPOLOCNi VITANIE DETI
novych~malych obyvateľov mesta Bojnice, narodených od 1. januára do 30. apríla 2019,

na sobotu 8. júna 2019 o 14.00 h
Rodičia sa z dôvodu platnosti zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov musia prihlásiť OSOBNE
v Kultúrnom centre Bojnice najneskôr do piatka 31.5.2019.
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