Kultúrna komisia pri OZ v Cíferi
Zápisnica zo dňa 17.10.2018
Prítomní členovia kultúrnej komisie (ďalej len „KK“):
PhDr. Adriana Krupová (predsedníčka), Dušan Caja, MUDr. Viliam Hafner, PaeDr. Hilda Lanáková,
Iveta Puchoňová, Eva Masarovičová, Amália Krištofovičová, Kristína Bachratá
Hosť: Mgr. Mária Kohutiarová
Zapisovateľ: Ing. Martina Habiňáková

Program:
1. Otvorenie, privítanie členov KK
2. Zhrnutie otvorených úloh z posledného zasadnutia KK
a) Udeľovanie 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. Zhodnotenie uplynulých aktivít v r. 2018 od posledného zasadnutia KK
4. Plán podujatí na r. 2019
5. Obecný kalendár 2019
6. Rozličné
7. 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.
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.
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.

d) Rok venovaný významnej osobnosti kultúrneho roka 2019
KK odporučila kultúrny rok 2019 venovať p. Jozefovi Bernadičovi pri príležitosti 30. výročia
jeho úmrtia. Tento návrh bude predložený kultúrnou komisiou na schválenie v najbližšom
zastupiteľstve obce Cífer.
Bod 3
Zhodnotenie uplynulých aktivít v r. 2018 od posledného zasadnutia KK
Otvorenie Športovej haly Cífer, koncert Kandráčovcov, Cíferské hodové slávnosti – od občanov
evidujeme pozitívne ohlasy. Celý program počas hodov na jednom mieste - na futbalovom štadióne
ako i kolotoče občania ocenili.
Návrhy do programu hodov v budúcom r. 2019 navrhli členovia KK zaradiť „stredoveký rínek“
(drevené kolotoče, stredoveké nástroje, zbrane, šermiari...). Začiatok programu pre deti odporučili
posunúť na 15.00 hodinu.
Bod 4
Plán podujatí na r. 2019
Finálnu verziu zoznamu podujatí obce na rok 2019 prerokuje KK na svojom najbližšom zasadnutí
v termíne do 30.11.2018.
Členky FS Cífer navrhli dátum podujatia Cíferského folklórneho popoludnia na sobotu 13.7.2018. Na
najbližšom zasadnutí KK môžeme začať s plánom programu, aby sa vytvoril dostatočný časový
priestor na objednanie tanečných súborov.
Bod 5
Obecný kalendár 2019
KK navrhla do obecného kalendára 2019 zaradiť fotografie s popismi z kultúrnych a športových
podujatí obce Cífer z roku 2018.
Bod 6
Rozličné
a) PaedDr. Lanáková odporučila osloviť do programu rôznych cíferských podujatí dychovku
s názvom Modrančanka.

b) PaeDr. Lanáková v mene MO MS prisľúbila pomoc pri organizácii obecného plesu 26.1.2019 –
príprava a výzdoba stolov, balenie cien do tomboly.
Bod 7
Záver
Na záver sa členovia KK dohodli na zvolaní ďalšieho zasadnutia KK, ktoré bude v novembri 2018.
Predsedníčka KK ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za účasť.

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

