Kultúrna komisia pri OZ v Cíferi
Zápisnica zo dňa 30.8.2021
Prítomní členovia kultúrnej komisie (ďalej len „KK“):
PhDr. Adriana Krupová (predsedníčka), Dušan Caja, Kristína Bachratá, Eva Masarovičová,
Mgr. Katarína Novotová, Iveta Puchoňová, Ing. Dagmar Straková, Mária Jurčová
Hosť: Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta obce Cífer
Zapisovateľka: Ing. Martina Habiňáková
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, privítanie členov KK
Plánovanie najbližších podujatí
Verejné uznania 2021
Záver

Bod 1
Otvorenie, privítanie členov KK
Zasadnutie Kultúrnej komisie (ďalej len „KK“) otvorila predsedníčka PhDr. Adriana Krupová
stručne zhodnotila uplynulé podujatia od posledného zasadnutia KK - všetky dopadli výborne,
zaznamenali sme pozitívne ohlasy. Následne predstavila program zasadnutia KK, a to
detailnejšie naplánovanie najbližších kultúrnych podujatí: Slávnostné odovzdávanie verejných
uznaní, Cíferské hodové slávnosti spojené s Oslavou 730. výročia prvej písomnej zmienky
o obci Cífer.

Bod 2
Spoločné naplánovanie najbližších podujatí
24.9. Slávnostné odovzdávanie verejných uznaní v r. 2021
a) Ocenenia schválené na 6. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 23.6.2021,
uznesením č. 82/5/2021 budú slávnostne odovzdané oceneným osobnostiam v piatok
24.9. 2021 o 17.30 h v DK Cífer.
- vyrobiť a poslať pozvánky oceneným osobnostiam aj ich navrhovateľom,
- vyhotoviť pamätné listy pre ocenených, objednať slávnostné dosky na listiny,
- dohodnúť hudobný program so ZUŠ L. Kupkoviča v Cíferi, 3 vstupy: 1. vstup na
začiatku. 2. vstup po ocenení prvých štyroch osôb, 3. vstup na záver.
b) Prezentácia a krst knihy Čaro cíferských svadobných fotografií od autora Mariána Pavlíka
sa uskutoční v rámci podujatia Slávnostné odovzdávanie verejných uznaní.

c) Prezentácia nástenného kalendára autorky Emílie Bachratej na tému FSk Cífer sa
uskutoční v rámci podujatia Slávnostné odovzdávanie verejných uznaní.
Zodpovedá: M. Habiňáková, A. Krupová,

25.9. - 26.9. Hody v Cíferi + oslava 730. výročia založenia obce Cífer
a) Slávnostný pochod ulicami Cífera - trasa bude od domu kultúry po futbalový štadión
- zhromaždenie 25.9. o 13.30 h, pochod začne o 14.00 h
- osloviť občianske združenia, hasičov, ZUŠ....
- pochod a kultúrny program nahlásiť policajtom v Cíferi.
b) Hodový program:
piatok 24. september, futbalový štadión
17.30 slávnostné odovzdávanie verejných uznaní s hudobným programom
ZUŠ L. Kupkoviča v Cíferi + krst novej knihy M.Pavlíka (Cíferské svadby)
+ prezentácia nástenného kalendára p. E. Bachratej
18.00 - 22.00 Náhoda song
_____________________________________________________________
sobota 25. september, futbalový štadión
14.00 slávnostný sprievod od DK k futbalovému štadiónu
15.30 Základná umelecká škola L. Kupkoviča v Cíferi
16.30 Folklórna skupina Cífer
17.30 David Band
19.00 - 23.20 hodová zábava s hudobnou skupinou Exil
________________________________________________________
nedeľa 26. september, miesto konania: futbalový štadión
15.00 Maliny Jam kapela pre deti
16.00 Duchoňovci
nedeľa 26. september o 11.00 Hodová svätá omša v Kostole sv. Michala archanjela
Športové futbalové zápasy a zápasy hádzanárov. Remeselný i klasický trh, kolotoče.
Zodpovedá: M. Habiňáková, A. Krupová, I. Puchoňová
Záver
Po skončení voľnej diskusie predsedníčka KK ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za
účasť.
Zapisovateľka: Ing. Martina Habiňáková

Overila: PhDr. Adriana Krupová v. r.

