Zápisnica zo zasadnutia kultúrnej komisie zo dňa 12. 5. 2019
Prítomní: Jana Majerová, Dáša Kapustová, Žofia Kútna, Lenka Mandyčevská, Lenka
Filipková

Program:
1. Otvorenie
2. Zhodnotenie činnosti komisie
3. Plánované akcie
4. Rôzne
5. Záver
K bodu 1
J. Majerová privítala členov komisie, hostí a otvorila zasadnutie komisie.
K bodu 2
Deň matiek sa uskutočnil 12. 5. 2019 (nedeľa). Členky komisie po ukončení programu rozdali
karafiáty pre mamičky a predsedníčka komisie sa poďakovala za program a tiež sa pridala ku
gratuláciám v mene kultúrnej komisie a v mene obce.
Beseda s Jozefom Banášom sa uskutočnila v plánovanom termíne. Propagácia bola zvládnutá
výborne, o čom svedčila aj slušná účasť na besede i napriek tomu, že sa uskutočnila v pracovnom dni.
Všetky členky komisie si svoje úlohy splnili na výbornú. Môžeme skonštatovať, že akcia bola
vydarená a autogramiáda úspešná. Besedu oživilo vystúpenie Tomáša Pohorelca z Medzibrodu, ktorý
svojim spevom zaujal nielen divákov, ale aj J. Banáša. Vďaka všetkým členom komisie, ktorí prispeli
k hladkému priebehu akcie.
Jarné upratovanie. Členovia kultúrnej komisie sa aktívne zúčastnili na brigáde organizovanej
poslancami obecného zastupiteľstva 13. 4. 2019 a priložili ruku k dielu. Riadilo sa v okolí bowlingu
a klubu mládeže, detského ihriska. Kultúrno-športové centrum v obci (Koleso) by malo byť
reprezentačné a tým aj udržiavané počas celého roka v poriadku. Kultúrna komisia bude nápomocná
pri každej brigádnickej aktivite v tejto lokalite.
K bodu 3
Len pripomíname, že plánovaná akcia v letnom období je Deň rodiny. S najväčšou
pravdepodobnosťou bude ako vlani na futbalovom ihrisku a vo Vôdke. Termín akcie je závislý na
počasí. Uvažujeme, že vybavíme pre deti koníky a maľovanie na tvár. Závisí to ale od termínu akcie.
Pokúsime sa skontaktovať s Adriankou (maľovanie na tvár) a P. Fellnerovou alebo s p. Búgelovou
(koníky).
K bodu 4
informuje J. Majerová
Termín 28. 9. 2019 a program na jarmok je finálny. S ekonómkou M. Fischerovou som v kontakte.
Ekonomické záležitosti budeme vybavovať priebežne. Sprievodné akcie na jarmoku budú dve stále –
Výstava plodov a Receptár nielen na Michala, poprosíme o spoluprácu školu - Deň otvorených dverí.
Poľovníci budú sláviť 25 rokov od založenia poľovného združenia Rúbane – s predsedom Ing.
Dobošom prekonzultujeme ešte dodatok k sprievodným akciám. Tiež požiadame o guláše pre
účinkujúcich a návštevníkov jarmoku. Máme v pláne osloviť o pomoc pri zabezpečovaní občerstvenia
aj obyvateľov obce, hasičov, futbalistov. Finančnú podporu od obecných spoločností požiadame
v letných mesiacoch. Bude sa pripravovať plagát a informácie na webovú stránku obce v spolupráci so
Z. Kútnou. Budeme sa priebežne k tejto akcii informovať.

V Ľubietovej 12. 5. 2019
Zapísala: Jana Majerová

