Zápisnica zo zasadnutia kultúrnej komisie 12. 4. 2019
Prítomní: Jana Majerová, Dáša kapustová, Lenka Mandyčevská, Žofia Kútna, Lenka Filipková
Program:
1.
2.
3.
4.

Zhodnotenie uskutočnených akcií
Beseda s Jozefom Banášom 23. 4. 2019
Rôzne
Záver

K bodu 1
Naplánované divadelné predstavenie DOS Ráztočan sa neuskutočnilo. Bolo odvolané na podnet p.
Vaníkovej. Je možné dohodnúť iný termín. Asi by bol vhodný jesenný alebo zimný. Fašiangy FSk
Debnár sa tento rok konali za pomoci kultúrnej komisie. Členky sa aktívne zúčastnili pochôdzky
dedinou a prichystali občerstvenie (šišky).
K bodu 2
Na podnet Lenky Filipkovej sa komisia rozhodla zorganizovať besedu so spisovateľom, dramatikom
Jozefom Banášom. Termín sa určil po dohode s ním na 23. 4. 2019 o 17:00 hod. kultúrny dom
zabezpečí J. Majerová v spolupráci s Ernestom Solivajsom. Tiež zabezpečí upomienkové darčeky
a preplatenie cestovných výdavkov s ekonómkou obce. Je potrebné zabezpečiť dobrú propagáciu
formou plagátov nielen doma, ale aj v okolitých obciach (J. Majerová, L. Filipková), častejším
vyhlasovaním. J. Majerová zašle plagát e-mailom do susedných obcí. Na besede bude pripravené
občerstvenie aj pre občanov. Sprievodný program zabezpečí Lenka Filipková (T. Pohorelec – spev,
gitara). J. Majerová pripraví letáky, ktoré členky komisie porozdávajú občanom do schránok.
Priebežne sa členovia komisie budú informovať o príprave besedy. Ž. Kútna upečie koláč. Bola
oslovená J. Lešková, ktorá dodá – syry, oštiepky.
K bodu 3 Rôzne
-

-

-

-

J. Majerová požiadala členov komisie o účasť na plánovanej brigáde v sobotu 13. 4. 2019,
ktorú organizujú poslanci. Treba si priniesť pracovné náradie. Brigádovať sa bude v okolí
bowlingu, klubu mládeže, KD a na Flôse. O občerstvenie je postarané.
J. Majerová informovala členov komisie o zrušení divadelného predstavenia z Ráztoky. P.
Vaníková sa ospravedlnila.
Komisia sa zúčastní na kultúrnom programe ku Dňu matiek 12. 5. 2019, J. Majerová
zabezpečí kvety.
MDD bude organizovať Rodičovské združenie našej školy, preto sa komisia rozhodla
usporiadať Deň rodiny. Termín sa dohodne podľa počasia. Program spresníme na ďalšom
stretnutí, tiež personálne obsadenie.
Návrh na zakúpenie herných prvkov bol zaslaný poslancom aj starostovi. Zatiaľ nemáme
informácie o tom, či sa niečo kúpilo. P. Kováč ešte nedodal nákres rozloženia herných prvkov.
Dodá v máji, J. Majerová bude členov komisie o tom informovať.
Kultúrna komisia nebola oslovená starostom o pomoc pri organizovaní 12. stretnutia banských
miest a obcí 17.5. – 19.5.2019.

-

Predsedníčka komisie navrhla, aby starosta požiadal o finančnú podporu (dotáciu) z VUC na
na Michalský jarmok 2020. Každý rok poskytuje VUC na žiadosť starostu dotáciu na Banícky
deň.

V Ľubietovej 12. 4. 2019
Zapísala: Jana Majerová

