Kultúrna komisia pri OZ v Cíferi
Zápisnica zo dňa 28.5.2019
Prítomní členovia kultúrnej komisie (ďalej len „KK“):
PhDr. Adriana Krupová (predsedníčka), Iveta Puchoňová, Amália Krištofovičová, Kristína
Bachratá, PaeDr. Hilda Lanáková, Eva Masarovičová, Dušan Caja
Zapisovateľka: Ing. Martina Habiňáková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, privítanie členov KK
Kontrola otvorených úloh zo zasadnutia KK dňa 17.4.2019
Schválenie témy Cíferského fotoobjektívu 2019
Podujatia venované kultúrnemu roku J. Bernadiča
Záver

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

Bod 2
Kontrola otvorených úloh
a)

Predložiť obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrhy verejných uznaní.
Vzhľadom na to, že dve navrhnuté osoby na verejné uznania p. A. Olosová a E. Bachratá
oslávia v r. 2020 životné jubileum odporúčajú členovia KK navrhnúť ich na verejné
uznania v r. 2020.

b) Prerokovanie programu kultúrnych podujatí 1.6. MDD a 15.6. Súťaž vo varení guláša.
Súťaž vo varení guláša – KK odporúča podávať návštevníkom iný druh občerstvenia
pokiaľ súťažiaci uvaria guláš a začnú ho predávať. Moderovať podujatie bude p. I.
Puchoňová.
c)

Na Cíferské folklórne podujatie dňa 20.7.2019 objednať kapelu, rozposlať dotazníky
účinkujúcim súborom a dohodnúť špeciálne stretnutie organizátorov a naplánovať celé
podujatie. Poslať návrh plagátu pred vytlačením na schválenie vedúcej Folklórnej skupiny
Cífer. Objednať hlavnú kapelu/účinkujúcich na sobotu Cíferských hodových slávností.

Bod 3
Schválenie témy Cíferského fotoobjektívu 2019

Kultúrna komisia schválila tohtoročnú tému súťaže Cíferský fotobjektív s názvom Cífer
na čiernobielej fotografii. Oznámenie o súťaži OcÚ zverejní na obecnej webstránke, facebooku
a v oznamovacej tabuli.

Bod 4
Podujatia venované kultúrnemu roku J. Bernadiča
a) V súvislosti s kultúrnym rokom J. Bernadiča, členovia KK navrhli naplánovanie
zájazdu na divadelné predstavenie Kamenný chodníček na jeseň 2019 do Trnavského
divadla.
b) Predložiť návrh do Športovej komisie OZ, aby boli venované oslavy futbalového
výročia Jozefovi Bernadičovi, pri príležitosti kultúrneho roka 2019.

Záver
Po skončení voľnej diskusie predsedníčka KK ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za
účasť.

Zapisovateľ: Ing. Martina Habiňáková

Overila: PhDr. Adriana Krupová v. r.

