Zápisnica
kultúrnej komisie zo dňa 23.2.2016

Prítomní členovia kultúrnej komisie: Mgr. Adriana Krupová, MUDr. Viliam Hafner, Dušan
Caja, Mgr. Monika Jankovičová, Patrik Pacher,
Prizvaní: Iveta Puchoňová
Zapisovateľ: Ing. Miriam Gašpárková
Program:
1. Otvorenie
2. Zhodnotenie podujatí v roku 2015
3. Plán Kultúrnych podujatí na rok 2016
4. Zhodnotenie roku 2015 - Roku Vendelína Jankoviča
5. Rok 2016 – Rok Ľudovíta Pavetitša
6. Zabezpečenie aktuálnych kultúrnych podujatí
7. Rozličné
K bodu 1:Schôdzu otvorila predsedkyňa kultúrnej komisie Mgr. Adriana Krupová, ktorá
privítala všetkých prítomných.
K bodu 2:Pri hodových slávnostiach zlepšiť koordináciu akcií, dodržiavať pravidlá pri akcii
Noc hudby (nie varenie gulášu s hudbou).
Tento rok je potrebné zlepšiť organizáciu. Je potrebné zapojiť viac organizátorov, ktorí budú
označení a budú k dispozícii hosťom, ktorí prídu vystupovať. Časovo zladiť kultúrne akcie ak
nadväzujú na Trnavské podujatia.
Počas vianočných trhov aj na hody myslieť na predávajúcich. Napr. darovať im lístok na čaj
a lístok na zakúpenie jedného jedla v stánkoch s občerstvením, ktorý bude preplatený OcÚ.
Rok 2015 bol rokom Ľ. Štúra, v obci bolo málo podujatí na jeho pripomenutie.
K bodu 3: Plán Kultúrnych podujatí na rok 2016 (zverejniť na stránke obce)
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 9.2. 2016 vyhlásilo rok 2016 za
Rok Ľudovíta Pavetiša (Rok Ľ.P.) pri príležitosti 130 výročia jeho narodenia.
Rok 2016 je aj Rokom slovenskej hudby, čo si pripomenieme 18. júna 2016 na podujatí Noc
hudby.
Rok 2016 je aj Rokom S.H. Vajanského (výročie úmrtia).
Iné výročia v roku 2016:
725.výročie - 1. písomná zmienka (na hodové slávnosti)

140.výročie cíferského zdravotníctva 1. Obvodný lekár prišiel do Cífera (história lekárov na
panely)
135. výročie narodenia M.Š. Trnavského (Rok slovenskej hudby, bude mu venovaný Úvodný
koncert 3.4.2016)
110 výročie narodenia Štefana Hodžu – operný spevák, dramaturg, režisér, býval na fare
v r.1927
80. výročie narodenia L. Kupkoviča (je mu venovaný záverečný koncert 22.5.2016)
Doplnenie podujatí v harmonograme akcií obce Cífer na rok 2016:
16. apríla 2016 bude divadelná premiéra v podaní Ochotníckeho divadla v Cíferi.
19. – 21. augusta 2016 bude Festival divadiel na Páci.
K bodu 4: Doplniť do Zborníka vydaného k roku Vendelína Jankoviča číslo na evidenciu
z národnej knižnice – ISBN. Kontakt dodá p. Krúpová.

K bodu 5: MUDr. Hafner navrhol pri príležitosti Roku Ľ.P plán aktivít:
a) Spracovať LOGO (pripraví Patrik Pacher)
b) Pripraviť panely s Ľ. Pavetišom (použiť fotografie a texty z farského archívu – Caja),
vstaviť ich napr. v knižnici trvalo, nielen jednorazovo pri akciách.
c) Spracovať skladačku, ktorá bude obsahovať životopis, spomienky pamätníkov (napr.
Hafner, Valla, Leffler), novú históriu (Zillingtal), výstavu fotografií zo vzájomných
návštev.
d) Rok Ľ. P vyvrcholí 13. augusta 2016. (nar. 15.8.1886), kedy plánujeme pietnu
spomienku na cintoríne, omšu s folklórnym súborom a dychovou hudbou z Zillingtalu,
slávnostné otvorenie sakrálnej výšivky v DK, príp. otvorenie múzea – izby.
K bodu 6: Členovia komisie pracujú na zadelených úlohách.
K bodu 7: Mesiac marec je mesiac knihy. P. Puchoňová osloví spisovateľku Beátu
Kuracinovú Vargovú, aby prišla v marci na besedu.
P. Krúpová ponúkla v mesiacoch október / november urobiť kurz etikety ako min. rok.
Akademická maliarka Eva Cisárová bola ocenená 18.2.2016 v Bratislave cenou Fra Angelico
za kresťanský prínos do kultúry.

V Cíferi 23.2.2016

