Kultúrna komisia pri OZ v Cíferi
Zápisnica zo dňa 23.1.2019
Prítomní členovia kultúrnej komisie (ďalej len „KK“):
PhDr. Adriana Krupová (predsedníčka), Dušan Caja, Iveta Puchoňová, Amália Krištofovičová,
Kristína Bachratá, Eva Masarovičová, Mgr. Katarína Novotová, Lukáš Chmura
Hosť: Mgr. Maroš Sagan, PhD, starosta, p. Jarmila Kotláriková
Zapisovateľ: Ing. Martina Habiňáková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, privítanie členov KK a informácia dvoch hlavných tém tohto zasadnutia
Privítanie nových členov KK
Plán kultúrnych podujatí venovaných J. Bernadičovi
Zhrnutie otvorených úloh z posledného zasadnutia KK
Zhodnotenie uplynulých podujatí
Mimoplánované kultúrne podujatia v spolupráci s p. Puchoňovou v r.2019
Informácie starostu obce o plánovaných aktivitách spadajúcich do kultúrnej oblasti
Záver
Bod 1
Otvorenie, privítanie členov KK

Zasadnutie Kultúrnej komisie (ďalej len „KK“) otvorila predsedníčka PhDr. Adriana Krupová, ktorá
privítala prítomných členov ako i hosťa - p. Kotlárikovú, zástupkyňu rodiny Jozefa Bernadiča.
Predsedníčka KK informovala o dvoch hlavných témach tohto zasadnutia: Príprava aktivít
venovaných Jozefovi Bernadičovi a plán kultúrnych podujatí.

Bod 2
Privítanie nových členov KK
Pán starosta na tomto zasadnutí predstavil nových členov: Mgr. Novotovú a L. Chmuru.

Bod 3
Plán kultúrnych podujatí venovaných J. Bernadičovi
a) Zájazd na výstavu s názvom „Jozef Bernadič z Cífera a jeho keramická zbierka pri príležitosti
30. výročia jeho úmrtia“ do Západoslovenského múzea v Trnave. Zájazd sa uskutoční dňa
2.3.2019, odchod obecného mikrobusu od DK o 14.00 h.
Úloha: Informáciu zverejniť na webstránke, FB a na tabuli oznamov.
Zodpovedá: Ing. Habiňáková

b) Spomienkové stretnutie na J. Bernadiča a výstava fotografií z jeho života. Uskutoční sa vo
svadobnej sieni v DK Cíferi od 18.5.2019 (sobota) pri príležitosti Noci múzeí a galérií. Trvanie
1 – 2 týždne.
Členovia rodiny J. Bernadiča prisľúbili vyhotovenie zväčšených exemplárov fotografií
v spolupráci s členom ich rodiny - profesionálnym fotografom. Dušan Caja bol na tomto zasadnutí
určený ako kontaktná osoba pre zber materiálov od rodiny J. Bernadiča.
Zároveň, v spolupráci s Dušanom Cajom oslovia členovia rodiny J. Bernadiča pracovníkov
archívu RTVS a vyžiadajú dokumentárne filmy o Folklórnej skupine Cífer – 2 filmové pásma.
Z týchto materiálov vytvoria prezentáciu k spomienkovému stretnutiu. Zároveň sa bude konať
beseda s pamätníkmi J. Bernadiča.
Úloha: Zabezpečiť vernisáž výstavy, propagáciu , materiály k spomienkovému stretnutiu.
Zodpovedá: A. Krištofovičová, K. Bachratá, D. Caja, p. Kotláriková

c) Návrh na pomenovanie ulice po bardovi cíferského športu a kultúry – ulica Jozefa Bernadiča.
Úloha: Návrh mať pripravený na schválenie na zasadnutie komisie pre názvoslovie ulíc.
Zodpovedá: Mgr. Sagan, PhD., starosta

d) Zmena loga Kultúrneho roka Jozefa Bernadiča.
Členovia rodiny J. Bernadiča navrhli zmeniť podobizeň na logu venovanému Kultúrnemu roku
Jozefa Bernadiča z dôvodu, že podľa ich názoru nie je jeho podoba v súlade s jeho skutočným
výzorom. Členovia KK súhlasili. Po predložení nového návrhu podobizne Obecnému úradu
v Cíferi, bude logo upravené.
Úloha: Zaslať portrét J. Bernadiča OcÚ v Cíferi.
Zodpovedá: A. Krištofovičová, K. Bachratá

e) KK súhlasila s návrhom p. Kotlárikovej, vyhotoviť Pamätnú tabuľu čestných občanov Cífera
venovanú regionálnym osobnostiam, ku ktorým patrí aj osobnosť Jozefa Bernadiča.
Úloha: Pripraviť zoznam čestných občanov a ďalších regionálnych osobností, ktorí budú
uvedení na pamätnej tabuli, zabezpečiť zhotovenie a nájsť vhodný priestor pre umiestnenie
tabule.
Zodpovedá: Obecný úrad v Cíferi

f) Príprava článku o J. Bernadičovi do Cíferských novín č. 2/2019.
Úloha: Zaslať článok do cíferských.novín do konca februára 2019 na OcÚ v Cíferi.
Zodpovedá: A. Krištofovičová, K. Bachratá

g) Ďalšie navrhované podujatia: vystúpenie FS Cífer na Folklórnom podujatí v Cíferi, 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).
Úloha: Na ďalšom zasadnutí KK dohodnúť vyššie uvedené podujatia.
Zodpovedá: členovia KK

Bod 4
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: Koncom februára, 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 4. a) tejto zápisnice navrhuje KK odovzdať na slávnostnom
zasadnutí zastupiteľstva, napríklad pred otváracím koncertom Jesenného cyklu koncertov.
Úloha: Tento návrh KK predložiť na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva v mesiaci
september alebo október r. 2019.
Zodpovedá: Ing. Habiňáková, PhDr. Krupová

c)

Vyhlásenie víťazov súťaže Cíferský objektív a Súťaže o najkrajšiu ulicu.
KK navrhuje pri oceňovaní uvedenom v bode 4 a), 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

Bod 5
Zhodnotenie uplynulých podujatí
Vianočné trhy 2018 boli úspešné z hľadiska vysokej návštevnosti, bohatý remeselný trh, atraktívny
program v podaní: DH Cíferčanka, FS Cífer, MŠ, detská kapela SNOV s Nikoletou Šurínovou a ĽH
Vieska. P. Puchoňová navrhla, počas budúcich vianočných trhov, presunúť pódium na iné miesto, tak,
aby sa bez problémov dalo vchádzať do DK, počas programu sa tam tlačilo veľa ľudí.

Cíferský párty ples organizovaný rodinou Chmurovou – L. Chmura vyjadril spokojnosť s týmto
podujatím.
Ďalšie uplynulé podujatia boli trojkráľový koncert 2019, vysadenie pamätného stromu pri príležitosti
100. výročia vzniku ČSR, novoročný beh.

Bod 6
Mimoplánové kultúrne podujatia v spolupráci s p. Puchoňovou v r. 2019
27.4. Divadelná komédia Chlieb s maslom
5.5. Koncert Fragile Queen Symphony
16.6. Koncert Kvarteto La gioia
Koncert Horkýže slíže – kúpalisko Pác, k nim miestny predskokan – A. Krupová dala tip rockovú
kapelu p. Poláka z Jarnej. V prípade nepriaznivého počasia by sa koncert uskutočnil v DK Cífer.
Ďalšie tipy na koncerty: R. Opatovský + Sima Martausová, Vianočný koncert Kollárovci,
Duchoňovci, Lujziana.
Úloha: Upresniť podmienky a termíny koncertov.
Zodpovedá: I. Puchoňová

Bod 7
Informácie starostu obce o plánovaných aktivitách spadajúcich do kultúrnej oblasti
a) Dušan Caja s p. starostom plánujú aktualizované vydanie knihy - monografie o Cíferi.
b) Zriadenie budovy obecného múzea na mieste „starej lekárne“, vedľa malého kaštieľa v Cíferi.
c) Podľa inšpirácie z družobnej obce Telnice u Brna plánuje obec Cífer vyhotovenie a predaj, alebo
zapožičiavanie cíferských krojov.

Bod 8
Záver
Na záver predsedníčka KK ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za účasť.

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

