Zápisnica zo zasadnutia kultúrnej komisie zo dňa 10. 3. 2019
Prítomní: Jana Majerová, Dáša kapustová, Lenka Filipková
Ospravedlnení: Žofia Kútna, Lenka Mandyčevská
Program:
1. Organizačné zabezpečenie divadelného predstavenia DOS Ráztočan
2. Organizačné zabezpečenie besedy s J. Banášom
3. Obecná knižnica - zámer
4. Rôzne
5. Záver
K bodu 1
-

Divadelné predstavenie DOS Ráztočan – lístky na vstupné zakúpi Jana Majerová, dohodne
cenu (100 €) a spôsob platby s Ing. Fischerovou. Treba zabezpečiť nákup občerstvenia
a urobiť obložené chlebíky. Kultúrny dom treba otvoriť hodinu pre predstavením – zabezpečí
J. Majerová. Treba pripraviť hľadisko – upraviť stoly a stoličky. Pre lepšiu informovanosť
občanov vyrobíme letáčiky a roznesieme po domoch. Propagácia cez obecný rozhlas nestačí.
Plagát bol odoslaný elektronicky na obecný úrad. Termín divadelného predstavenia sa po
dohode s p. Vaníkovou presúva na 7. apríla 2019 o 17.00 hod. Ešte sa ozve do konca marca.

K bodu 2
Beseda s Jozefom Banášom sa uskutoční 23. 4. 2019 o 17.00 hod. v KD v Ľubietovej. Plagát
je už vyrobený, odovzdaný Zuzke Kútnej. Podľa návrhu členov komisie sa akcia spropaguje
aj v susedných obciach.
K bodu 3
Členovia komisie sa zhodli na tom, že obecná knižnica je v nevyhovujúcom stave a je
najvyšší čas na zmenu. V mesiaci jún 2019 presťahovať knižnicu do priestorov obradnej
miestnosti, kúpiť alebo dať vyrobiť nábytok do knižnice (aj uzamykateľné presklené vitríny).
Spojazdniť počítač, prípadne zakúpiť tlačiareň a poskytovať občanom služby. Knižnica by
mala slúžiť aj na usporadúvanie akcií spojených s propagáciou kníh pre deti aj pre dospelých
a navrhujeme zvýšiť počet otváracích hodín v týždni.
K bodu 4
informuje J. Majerová
-

-

Program na Michalský jarmok 28. 9. 2019 je už zostavený – FSk zo Sliača, FSk Priechoďan,
FS Partizán, Tanečná hudba I. Koštiala. Podrobnosti budeme riešiť neskôr.
Na základe informácie, že obec má k dispozícii 8 000 € na CVČ (detské ihriská) komisia
predkladá poslancom a starostovi návrh na zakúpenie zostavy herných prvkov na doplnenie
detského ihriska pred klubom mládeže. Bola oslovená firma ENERCOM s. r. o. Nitra. Cenová
ponuka 4 915,62 s DPH (v cene aj doprava a montáž).
Na zasadnutí OcZ 8. 3. 2019 bol na podnet kultúrnej komisie schválený návrh na kronikárku
obce. Kronikárkou bude Alexandra Majerová – študentka histórie, občianka Ľubietovej.
Na zasadnutí OcZ 8. 3. 2019 bolo schválené VZN o udeľovaní Čestného občianstva, Ceny
obce Ľubietová, Ceny starostu obce Ľubietová, Pamätného listu obce Ľubietová
Komisia sa zapojí do brigády v rámci Dňa zeme (termín bude vyhlásený).

V Ľubietovej 10. 3. 2019

Zapísala: Jana Majerová

