Kultúrna komisia pri OZ v Cíferi
Zápisnica zo dňa
19.04.2018
Prítomní členovia kultúrnej komisie:
PhDr. Adriana Krupová (predsedníčka), Dušan Caja, MUDr. Viliam Hafner, Mgr. Monika
Jankovičová, Iveta Puchoňová, Eva Masarovičová, Kristína Bachratá, Eva Sapáková (namiesto
Márie Jurčovej), Iveta Chmurová
Hostia: Mgr. Maroš Sagan, PhD.
Zapisovateľ: Ing. Martina Habiňáková

Program:
1. Otvorenie
2. Zhodnotenie plnenia bodov z poslednej zápisnice zo dňa 30.11.2017 zo zasadnutia KK
3. Vyjadrenia k Cíferským novinám
4. Zhodnotenie uplynulých podujatí
5. Príprava najbližších kultúrnych podujatí
6. Súťaž Cíferský fotoobjektív
7. Rozličné
8. Záver

Bod 1.
Otvorenie
Zasadnutie Kultúrnej komisie (ďalej len „KK“) otvorila predsedníčka PhDr. Adriana Krupová,
privítala starostu obce a prítomných členov KK.
Bod 2.
Pripomenutie bodov poslednej zápisnice zo dňa 30.11.2017 zo zasadnutia KK
Predsedníčka KK pripomenula a zhodnotila plnenie bodov predchádzajúcej zápisnice zo zasadnutia
KK.
Bod 3.
Vyjadrenie a krátka diskusia k Cíferským novinám
Členovia komisie sa pozitívne vyjadrili k obsahovej i vizuálnej stránke Cíferských novín.
Bod 4.
Pripravované podujatia
Kladenie vencov k pamätníku padlých v II. sv. vojne 8.5.2018
Deň rodiny + Deň matiek 12.5.2018

Noc múzeí a galérií 19.5.2018
Bod 5.
Príprava najbližších kultúrnych podujatí:
Stavanie mája 30.4.2018 – Začiatky: 16.30 Pác, 17.30 Jarná, 18.30 Cífer.
Detské rybárske preteky 8.5.2018 – organizujú rybári, OcÚ vyrobí plagát, propagácia.
Deň rodiny + Deň matiek 12.5.2018 – v príprave.
Noc múzeí a galérií 19.5.2018 – pripraviť podujatie „Prechádzka históriou Cífera“ pred zotmením,
trasu naplánuje a sprevádzať záujemcov bude Dušan Caja. Trasa: areál Veľkého kaštieľa, židovský
cintorín, pamätná izba výšiviek, mlyn v Jarnej. Bude otvorený bunker teritoriálnej hlásnej siete,
otváracie hodiny dohodnúť s p. Horníkom.
Dobroty starých materí 19.5.2018 – len pre členov JDS, zúčastní sa 5 obcí.
Premiéra COD – Prorok rak 20.5.2018 – p. Dušan Caja informoval, že je toto vystúpenie zrušené.
Štefánik – zatmenie slnka 30.5.2018 – divadelné predstavenie v Nitre, organizuje p. I. Puchoňová
Varenie gulášu 9.6.2018 – do súťaže môžeme prijať viac družstiev ako min. rok, aspoň 12, robiť
propagáciu. Oslovíme aj družobné obce Prellenkirchen a Telnicu. Spevácka kapela LUX a
detská kapela SNOV.
Vatra k SNP + Ukončenie sezóny na kúpalisku - diskotéka 25.8.2018 – m. č. Pác.
Juniáles (p. Chmúrová) 23.6.2018 – v príprave.
Cíferské folklórne popoludnie 14.7.2018 – cimbálovka, určiť inšpicientky pre každý súbor (členky
Cíferskej folklórnej skupiny), fotograf Timotej Puchoň, bližšie informácie na ďalšom stretnutí
k tomuto podujatiu. Zorganizovať remeselný trh.
Noc hudby 21.6.2018 – Koncert k tomuto sviatku nebude. Osloviť ZUŠ v Cíferi s návrhom na
spojenie záverečného koncertu ZUŠ so sviatkom Noc hudby a pozvať obyvateľov obce na tento
koncert. Opýtať sa p. riaditeľa ZUŠ, či by po koncerte, mohli učitelia pripraviť ešte nejaké hudobné
vystúpenie pred DK Cífer. Dobrovoľné vstupné – benefícia.
Mokré divadlo 11.8.2018 – organizuje COD v spolupráci s OcÚ v m. č. Pác.
Na bicykli po chotároch 11.8.2018 – cykloakcia pripravuje p. M. Velčická, MAS.
Koncert Kandráčovci 16.9.2018 – pri príležitosti otvorenia novej športovej haly, vybavuje p.
I.Puchoňová.
Koncert skupiny Duo Jamaha – vybavuje p. I. Puchoňová cez agentúru, vstupenky sa budú
predávať koncom septembra, 20% zo vstupného vyplatí skupina obci Cífer.
Kurz 1. pomoci – termín upresní PhDr. A. Krupová.

Bod 6.
Súťaž Cíferský fotoobjektív, téma „Cífer a voda“ – fotosúťaž bude vyhodnotená počas cíferských
hodových slávností 2018 29.9.2018. Uverejniť výzvu v Cíferských novinách, na Facebooku,
v informačnej tabuli, na webstránke obce.
Bod 7.
Rozličné

a) Členky Folklórnej skupiny Cífer sa informovali na priestor pod javiskom. Je potrebné dokončiť
upratovacie práce v týchto miestach a žiadajú zabezpečiť sklad pre potreby FS Cífer. P.
Kristína Bachratá zabezpečí skrine na úschovu krojov.
b) FS Cífer informovala, že v budúcnosti chystá predstavenie s cíferskou dychovkou, s názvom
Znotovaná cíferská beseda.
c) Starosta prisľúbil FS Cífer prepravu obecným mikrobusom na predstavenia, kde budú
vystupovať.
Bod 7.
Záver
Na záver sa členovia KK dohodli na zvolaní ďalšieho zasadnutia KK, ktoré bude v auguste 2018.
Predsedníčka KK uzavrela zasadnutie KK a poďakovala prítomným za účasť.

Zapisovateľ: Ing. Martina Habiňáková
Overila: PhDr. Adriana Krupová v. r.

