Kultúrna komisia pri OZ v Cíferi
Zápisnica zo dňa 15.11.2018
Prítomní členovia kultúrnej komisie (ďalej len „KK“):
PhDr. Adriana Krupová (predsedníčka), Dušan Caja, MUDr. Viliam Hafner, PaeDr., Iveta Puchoňová,
Viera Rupčíková, Amália Krištofovičová, Kristína Bachratá, Nora Masaryková
Hosť: Lukáš Chmura
Zapisovateľ: Ing. Martina Habiňáková

Program:
1. Otvorenie, privítanie členov KK
2. Zhrnutie otvorených úloh z posledného zasadnutia KK
a) Udeľovanie verejných ocenení.
b) Miesto a termín odovzdania ocenení.
c) Vyhlásenie víťazov súťaže Cíferský objektív a Súťaže o najkrajšiu ulicu.
d) Rok venovaný významnej osobnosti kultúrneho roka 2019.
3. Príprava článku o J. Bernadičovi a návrh podujatí na r. 2019 venovaných J. Bernadičovi
4. Rokovanie o programe podujatí venovaných J. Bernadičovi
5. Vianočné trhy 2018 - program
6. Trojkráľový koncert 2019
7. Vysadenie pamätného stromu pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR
8. Cíferský párty ples organizovaný rodinou Chmurovou
9. Podujatia pre deti – karneval a sviatok MDD
10. Záver
Bod 1
Otvorenie, privítanie členov KK
Zasadnutie Kultúrnej komisie (ďalej len „KK“) otvorila predsedníčka PhDr. Adriana Krupová, ktorá
privítala prítomných členov KK.

Bod 2
Zhrnutie otvorených úloh z posledného zasadnutia KK
a) Udeľovanie verejných uznaní.
V zmysle Zásad udeľovania verejných uznaní upravených v §35 až 39 Štatútu obce návrh na
udelenie možno doručiť poštou alebo osobne na OcÚ vždy najneskôr 31. marca bežného
kalendárneho roka. KK navrhla v budúcom roku 2019 osloviť spolky, združenia, organizácie ako
i verejnosť a dať im možnosť podať vyššie uvedené návrhy na verejné uznanie.

ÚLOHA: V termíne koncom februára, alebo začiatkom marca 2019 zabezpečiť zverejnenie
vyhlásenia na podávanie návrhov na udeľovanie verejných uznaní a osloviť všetky spolky
a združenia v Cíferi.
Zodpovedá: Ing. Habiňáková

b) Miesto a termín odovzdania ocenení.
Ocenia navrhnuté podľa bodu 2. a) tejto zápisnice navrhuje KK odovzdať na slávnostnom
zasadnutí zastupiteľstva, napríklad pred otváracím koncertom Jesenného cyklu koncertov.
Termín udelenia by sa mal konať v mesiacoch september alebo október r. 2019.
ÚLOHA: Tento návrh KK predložiť na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva.
Zodpovedá: Ing. Habiňáková, PhDr. Krupová

c)

Vyhlásenie víťazov súťaže Cíferský objektív a Súťaže o najkrajšiu ulicu.
KK navrhuje pri vyššie uvedenom udeľovaní ocenení, vyhlásiť aj víťazov súťaže Cíferský
fotoobjektív 2019 ako i víťaza v Súťaži o najkrajšiu ulicu. Dôvodom je slávnostná chvíľa
v kruhu odbornej poroty, čo nebolo dosiahnuté počas hodových slávností.
ÚLOHA: Tento návrh KK predložiť na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva.
Zodpovedá: Ing. Habiňáková, PhDr. Krupová

d) Schválenie venovania kultúrneho roka 2019 Jozefovi Bernadičovi
Predsedníčka KK informovala členov KK, že obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa
25.10.2018 schválilo venovanie kultúrneho roka 2019 p. Jozefovi Bernadičovi pri príležitosti 30.
výročia jeho úmrtia.

Bod 3
Príprava článku o J. Bernadičovi a návrh podujatí na r. 2019 venovaných J. Bernadičovi
Zástupkyne rodiny Jozefa Bernadiča - P. A. Krištofovičová a K. Bachratá predložili KK návrh článku
do Cíferských novín č. 1/2019 o p. Jozefovi Bernadičovi, ktorému bude v Cíferi venovaný kultúrny
rok 2019. Tento článok vyhotovili rodinní príslušníci a potomkovia J. Bernadiča. Rodina J. Bernadiča
ďalej pripravila písomný návrh podujatí na rok 2019, ktoré by boli venované J. Bernadičovi a ktorými
by si cíferčania pripomenuli jeho zásluhy a prínosy pre obec Cífer. (Príloha č. 1)
Návrhy podujatí venovaných pamiatke J. Bernadiča na r. 2019:
- svätá omša 19.1.2019 ku dňu výročia úmrtia J. Bernadiča,
- výstava fotografií o jeho živote činnosti v Cíferi,
- návšteva cintorína a hrobu, kde je pochovaný,
- spomienkové stretnutie / beseda s jeho pamätníkmi a príp. hosťami spojené s obrazovou
prezentáciou,
- vystavenie exponátov z jeho zbierky,

-

vystúpenie FS Cífer,
futbalový memoriál J. Bernadiča,
návšteva divadelného predstavenia „Kamenný chodníček“ v divadle J. Palárika v Trnava (J.
Bernadič v tejto hre účinkoval ako 18 ročný, hra mala tradíciu v Cíferi,
zabezpečenie a návšteva výstavy darovaných exponátov keramiky J. Bernadiča v Trnavskom
múzeu,
pomenovanie jednej z ulíc v Cíferi po bardovi Cíferského športu a kultúry – ulica Jozefa
Bernadiča.

Bod 4
Rokovanie o programe podujatí venovaných J. Bernadičovi
Predsedníčka KK vyslovila poďakovanie za podnetné návrhy rodine J. Bernadiča a poprosila p. A.
Krištofovičovú, K. Bachratú, MUDr. V. Hafnera a D. Caju o stretnutie, na ktorom podrobnejšie
naplánujú navrhnuté podujatia, ako i dokončí plánovaný článok do novín o J. Bernadičovi.
ÚLOHA:
Predložiť kompletné návrhy na schválenie do ďalšieho zasadnutia KK v 1. polovici januára 2019.
Zodpovedá: Ing. Habiňáková, PhDr. Krupová

Bod 5
Vianočné trhy 2018 - program
Kultúrny program na vianočné trhy 15.12.2018 – členovia KK odsúhlasili vystúpenie dychovej hudby
p. Granca, FS Cífer, ZUŠ, ZŠ, MŠ, prípadne nejaký externý spevácky súbor, alebo kapelu.
Začiatok programu bude o 15.00 h.
ÚLOHA: Počas vianočných trhov zabezpečiť vianočnú hudbu v miestnom rozhlase, pre zdôraznenie
vianočnej atmosféry a vyhlásenie pozvania.

Bod 6
Trojkráľový koncert 2019
Pán Š. Benkovský navrhol na Trojkráľový koncert v januári 2019 objednať spevácky súbor Breza
(vedúca p. Záhumenská), Trubadúrov (vedúci p. Brna). KK súhlasila s týmto návrhom a poďakovala
p. Benkovského za iniciatívu.

Bod 7
Vysadenie pamätného stromu pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR
P. starosta naplánoval slávnostné zasadenie 2 m duba na námestí pred Obecným úradom v Cíferi. Bude
to pamätný strom k 100. výročiu vzniku ČSR. Presný termín tohto podujatia OcÚ vopred zverejní.
Bude pozvaný aj p. starosta z Telnice u Brna.

Bod 8
Termíny podujatí na rok 2019
Termíny všetkých plánovaných podujatí na r. 2019, obecnému úradu budú zaslané na kontrolu
a potvrdenie všetkými združeniami a klubmi v Cíferi.

Bod 9
Cíferský párty ples organizovaný rodinou Chmurovou
P. Lukáš Chmura informoval prítomných o pripravovanom Cíferskom párty plese a prisľúbil vrátiť
priestory v DK v pôvodnom stave ako i zabezpečenie exteriéru pred poškodením pred DK a v okolí
DK. Taktiež prisľúbil, že toto podujatie nebude mať charakter diskotéky.

Bod 10
Podujatia pre deti – karneval a sviatok MDD
Zaznamenali sme pripomienky rodičov, že v Cíferi pre deti nebolo zorganizované žiadne podujatie pre
deti k ich sviatku MDD. Dôvodom je nízka ochota zo strany členov ZRPŠ pri ZŠ. P. starosta
informoval členov KK, že podujatia pre deti „karneval“ a „zábavný deň k MDD“ bude organizovať
obecný úrad v spolupráci so ZRPŠ.

Bod 11
Záver
Na záver predsedníčka KK ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za účasť.

Príloha č. 1: Rok Jozefa Bernadiča – návrh podujatí potomkov a pozostalých p. Jozefa Bernadiča

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

