Kultúrna komisia pri OZ v Cíferi
Zápisnica zo dňa 17.4.2019
Prítomní členovia kultúrnej komisie (ďalej len „KK“):
PhDr. Adriana Krupová (predsedníčka), MUDr. Viliam Hafner, Viera Rupčíková, Iveta Puchoňová,
Amália Krištofovičová, Eva Masarovičová, Mgr. Katarína Novotová
Zapisovateľka: Ing. Martina Habiňáková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, privítanie členov KK
Kontrola otvorených úloh zo zasadnutia KK dňa 23.1.2019
Zhrnutie otvorených úloh z posledného zasadnutia KK
Mimoplánované kultúrne podujatia v spolupráci s p. Puchoňovou v r.2019
Záver

Bod 1
Otvorenie, privítanie členov KK
Zasadnutie Kultúrnej komisie (ďalej len „KK“) otvorila predsedníčka PhDr. Adriana Krupová, ktorá
privítala prítomných členov a informovala o bodoch tohto zasadnutia.

Bod 2
Kontrola otvorených úloh zo zasadnutia KK dňa 23.1.2019
a) Udeľovanie verejných uznaní.
Do 31. marca 2019 na OcÚ v Cíferi bolo prijatých 15 návrhov na udelenie verejného uznania. Je
však potrebné preveriť obecným kronikárom D. Cajom, či už niektorému z navrhnutých občanov
bolo udelené verejné uznanie. Ak už bolo udelené, treba uviesť o aký typ ocenenia išlo. Dôvodom
je, že ocenenia sa nemôžu udeľovať opakovane. Predsedníčka KK požiadala Ing. Habiňákovú,
aby rozoslala členom KK návrhy na udelenie ocenení a navrhla, aby sa ďalej touto vecou
zaoberala KK na svojom najbližšom zasadnutí.
Úloha: Preveriť udelené verejné uznania.
Zodpovedá: Dušan Caja
Termín: do najbližšieho zasadnutia KK
Úloha: Naskenované návrhy rozposlať e-mailom všetkým členom KK.
Zodpovedá: Ing. Habiňáková
Termín: do 18.4.2019
b)

Spomienkového stretnutie na J. Bernadiča a výstava fotografií z jeho života.

Uskutočnia sa vo svadobnej sieni v DK Cíferi od 18.5.2019 (sobota) pri príležitosti sviatku Noci
múzeí a galérií. Trvanie výstavy 1 – 2 týždne.
Upresnenie priebehu stretnutia a výstavy. Vypracovaný návrh programu spomienkového
stretnutia a konceptu výstavy spolu s vyčíslením celkových nákladov na uskutočnenie týchto
podujatí predložila p. A. Krištofovičová predsedníčke KK. Návrh je prílohou tejto zápisnice a bol
predložený na schválenie p. starostovi Mgr. Saganovi, PhD. dňa 18.4.2019.
Úloha: Po schválení starostom je potrebné zabezpečiť materiály k spomienkovému
stretnutiu, inštaláciu a vernisáž výstavy ako i propagáciu, týchto podujatí.
Zodpovedá: A. Krištofovičová, K. Bachratá, D. Caja, E. Kotláriková, M. Habiňáková
Termín: podľa textu

Bod 3
Naplánovanie najbližších kultúrnych podujatí
30.04. Stavanie mája – program zabezpečí FS Cífer o 17.00 h v m. č. Pác, o 17.30 h
v m. č. Jarná, o 18.30 h v Cíferi pred domom kultúry.
Úloha: Zabezpečiť mikrobus na prepravu FS Cífer na vyššie uvedené miesta.
Zodpovedá: Ing. Habiňáková

08.05. Kladenie vencov pri príležitosti spomienky na ukončenie 2. svetovej vojny dňa 8. 5. – KK
navrhla začiatok o 9.00 h a predsedníčka požiadala prítomných zástupcov spolkov, aby zabezpečili
účasť svojich zástupcov.
12.05. Deň rodiny a Deň matiek – program: deti MŠ, ZUŠ, ZŠ, rocková kapela Gocnog so
superstar N. Šurinovou.
- atrakcie: skákací hrad, maľovanie na tvár, dielničky, súťaže, DJ, moderátor, rodina, ktorá
uvarí guláš a iné občerstvenie, kvety
- propagácia podujatia
18.05. Noc múzeí a galérií: predbežne bol dohodnutý nasledovný program:
17.30 h Spomienkové stretnutie na J. Bernadiča,
18.30 h Vernisáž a otvorenie výstavy fotografií J. Bernadiča,
19.30 h Prehliadka ateliéru S. Ilavského,
Sprievodný program: možnosť prehliadky bunkra teritoriálne hlásnej siete 14.00 h– 24.00 h.
01.06. MDD – zábavné dopoludnie pre deti – Kultúrna komisia toto podujatie neodporúča z dôvodu
organizácie podobného podujatia 12.5. (Deň rodiny). Podujatia sú termínovo blízke
a programom podobné, taktiež treba zvážiť ekonomické a organizačné dôvody. KK odporučila
zlúčiť MDD s Dňom rodiny a Dňom matiek.

15.06. Súťaž vo varení guláša – program: kapela BKR. Pripomienky k občerstveniu pre Služby s.r.o.:
oproti minulému ročníku, je potrebné zabezpečiť predaj kofoly a piva vo väčšom množstve
a s vyšším počtom predávajúcich. Ide o podujatie so zameraním na guláš, preto predaj
cigánskej pečienky nie je vítaný, keďže pravdepodobným dôsledkom sú tak veľké zostatky
nepredaného guláša u súťažiacich.
20.7. Cíferské folklórne popoludnie. Účinkovanie v programe nám potvrdili folklórne súbory
Oravan (Nižná na Orave) vrátane detskej zložky na úvod, Kriváň (Turiec), Rovňan (Veľké
Rovné) a FS Cífer. Členovia KK sa dohodli, že účasť uvedených FS je postačujúca. Remeselný
trh na námestí pred DK otvoríme o 14.00 h, kde bude zabezpečená reprodukovaná ľudová
hudba. O 15.00 h začne hlavný folklórny program v dome kultúry cca do 18.00 h. Potom
nasleduje zábava vonku na námestí pre DK so živou ľudovou hudbou.

Bod 4
Rôzne

a) 15.6. sviatok Noc hudby – MUDr. Hafner, predseda SPH plánuje koncert nórskeho speváckeho
súboru v kostole Sv. Michala archanjela v Cíferi.
b) MUDr. HAfner informoval o ponuke Hany von Schlosser – pozvať na vystúpenia talentovaného
klaviristu - nevidiaceho chlapca z Trnavy.
c)

Rocková kapela p. Poláka z m.č. Jarná – odporučila A. Krupová na akcie organizované v Cíferi.

d) Tipy na hlavnú kapelu na Cíferské hodové slávnosti: Para, Iné kafé, S hudbou vesmírnou, Billy
barman, detský zabávač Dano Heriban.
e)

Členovia KK sa dohodli na najbližšom zasadnutí KK dňa 28.5.2019 o 18.00 h.
Pred riadnym zasadnutím sa uskutoční ešte tzv. užšie zasadnutie k podujatiu Cíferské folklórne
popoludnie so začiatkom on17.30 h. Je nutná účasť všetkých, ktorí sa podieľajú na organizácii
tohto podujatia. Pozvánky na obe zasadnutia budú rozposlané e-mailom.

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

Zapisovateľ: Ing. Martina Habiňáková

Overila: PhDr. Adriana Krupová v. r.

