Kultúrna komisia pri OZ v Cíferi

Zápisnica zo dňa 1.2.2017 o 17,00 h:

Prítomní členovia kultúrnej komisie: PhDr. Adriana Krupová (predsedníčka), Amália Krištofovičová,
PharmDr. Anna Michalcová, PaedDr. Hilda Lanáková, Iveta Puchoňová
Hostia: Mgr. Maroš Sagan, PhD., Ing. Dagmar Straková
Zapisovateľ: Ing. Miriam Gašpárková

Program:
1. Otvorenie
2. Príprava najbližších kultúrnych podujatí roku 2017
3. Plán kultúrnych podujatí na rok 2017
4. Rozličné
1. Zasadnutie Kultúrnej komisie (ďalej len “KK”) otvorila predsedníčka PhDr. Adriana
Krupová, privítala prítomných členov a starostu obce.
2. KK sa zaoberala prípravou najbližších kultúrnych podujatí v obci.
Dňa 16. februára 2017 plánuje Privítanie detí do života o 15 h v DK Cífer. Je potrebné
zabezpečiť občerstvenie, darček, kvet, krátky kultúrny program, slovom bude
sprevádzať p. Puchoňová.
Dňa 18. februára 2017 v rámci Národného týždňa manželstva budú manželia, ktorí tento rok
oslávia 50. výročie sobáša, pozvaní na stretnutie so starostom obce. Stretnutie sa
uskutoční v sobášnej miestnosti DK Cífer o 12 h, po sv. omši, ktorá bude v kostole sv.
Michala o 11,00 h. Pozvánky treba rozposlať s poznámkou, aby manželia potvrdili
svoju účasť na sekretariát OU.
Dňa 25. februára 2017 pripravuje Folklórna skupina Cífer Fašiangový sprievod po dedine.
Zraz masiek je o 13,00 h na Východnej ulici č.30 – u Bachratých. Sprievod začína o
13,30 h, pôjde ulicami obce (Východná, M. R. Štefánika, okolo reštaurácie Lipa,
Hviezdoslavova, Sokolská, Hoštáky, DK Cífer) a končí o 15,30 h pred DK Cífer, kde
ich bude vítať starosta obce. Cíferské ochotnícke divadlo bude pokračovať svojím
programom Pochovávaním basy v DK Cífer od 15,45 h. Predstavenie bude trvať cca
1h 45 min. Pred DK Cífer budú variť guláš dobrovoľníci z OZ Ronava a zahradkári
budú predávať víno od 15 h. Od OU potrebujú zabezpečiť 3 mikrofóny, ozvučenie,
sedenie v DK formou KINO, zabezpečiť hlásenie v rozhlase v deň podujatia, pomôcť s
propagáciou.
Dňa 28.februára 2017 plánuje KK ukončiť a zhodnotiť rok Mons. Pavetitša (2016) a otvoriť
rok (2017) Ambróza Nováka. D. Caja pripraví prezentáciu o živote a odkaze A.
Nováka. OU zabezpečí oslovenie p. Hafnera, príp. Členov Matice slovenskej, aby
pripravili spomienky o A. Novákovi. Zároveň bude predstavený project Archeopark
Cífer – Pác. Pozvaný je doc. Vladimír Varsík, CSc. A Ing. Arch Jana Minaroviech,
PhD. P. Gašpárková pripraví plagát a pozvánky.

3. Predsedníčka KK si s členmi prešla plán kultúrnych podujatí 2017. (viď. Príloha)
Dňa 30.mája 2017 o 18 h je plánované Stavanie mája Folklórnou skupinou Cífer, tak aby sa
končilo v Cíferi, predtým sa postaví máj v miestnych častiach.
4. Rozličné:
V sobotu 19. augusta 2017 je Folklórna skupina Cífer pozvaná na folklórny festival do
družobnej obce Telnice.
17. – 24. júla 2017 ide Folklórna skupina Cífer na Medzinárodný folklórny festival do Rimini.
P. Straková navrhla dať do kalendára na webstránke obce všetky kultúrne podujatia.
P. Krištofovičová pripomenula, aby sa sledovalo, či sa neprekrývajú podujatia v jeden deň a
boli s tým oboznamovaní ich organizátori.
Prítomní pripomenuli doplniť Novoročný beh do kalendára podujatí na rok 2017.

Zapisovateľ: Ing. Miriam Gašpárková
Overila: PhDr. Adriana Krupová v. r.

