Zápis č.4/2011
zo zasadnutia komisie pre šport, kultúru a vzdelávanie, konaného dňa 26.10.2011

Prítomní:

Ing. Zachar, Mgr. Danišová, Kubiš, Sersenová
starostka obce - Krajčovičová, Ing. Michaicová, Tomašovičová

Program:

1. Stručné zhodnotenie akcií od 8.5.2011
2. Pripravované akcie do konca roku 2011
3. Návrh nového člena komisie
4. Diskusia
5. Záver

K bodu 1: Od predchádzajúceho

stretnutia sa uskutočnili nasledovné akcie:

•

Oslavy Sv. Floriána-nepriaznivé
konania akcie, bola aj menšia účasť.

počasie,

z tohto

dôvodu

sa

posunul

čas

•

Oslavy MDD - návrh na organizovanie iba jedného dňa, spojeného so školou,
najvhodnejšie v piatok - celý deň, kde doobeda bude mať program ZŠ a poobede OCÚ,
prednesie sa na rodičovskej rade.

•

Festival"VBohunicách pri kaštieli" - výber programu dobrý, vhodný pre každú vekovú
kategóriu,
nepriaznivé
počasie
ovplyvnilo
návštevnosť,
nespokojnosť
bola
so zabezpečením občerstvenia.

•

Rozlúčka s deviatakmi - nová akcia, mala pozitívny ohlas, stáva sa tradíciou.

•

Gulášová pohoda - vyhodnotená ako najlepšia akcia leta, výborný
PLASTIKDUO, ktorá príde aj o rok, akcia sa stáva tradíciou.

•

Fest dobré Bohunice - kritika, stojí vera financií.

•

Letný tábor pre deti - nápad veľmi dobrý, ohlas mali najmä výlety, páčilo sa deťom, ale
aj dospelým, na budúci rok treba vypracovať plán tábora a termín akcie dať do
povedomia rodičov dopredu, aby si mohli naplánovať dovolenku, a tým aj umiestnenie
detí do tábora.

•

"Spev nás spája" - návrh na organizovanie akcie až na koniec mesiaca august, ak sa
bude robiť zbierka pre postihnuté
deti, uprednostniť
v poskytovaní príspevkov
predovšetkým deti u nás, na Slovensku.

•
•

"Country - grilovačka v KD Paderovce - nová akcia, organizovaná DHZ Paderovce,
Vítanie detí 1.ročníka v ZŠ a návšteva MŠ - deti l.ročníka obdržali knihy od OCÚ priamo
v KD, pozitívny ohlas zo strany učiteľov aj rodičov

•

"Hodový jarmek"- návrh na organizovanie akcie v sobotu poobede, lebo v tomto čase
bola najväčšia návštevnosť, úspech mal stánok s burčiakom a trdelníky, tiež výber
kapely a hodová diskotéka, ktorej sa zúčastnilo cca 430 osôb, výber miesta - telocvičňa
v kasárňach i Dj-a bol dobrý, spokojnosť s občerstvením, ktoré zabezpečilo ŠK Blava.

•

"lO.výročie FS Blavanka" - program a priebeh akcie dobrý. Malá účasť občanov, akcia,
ktorej sa zúčastnili hlavne členovia FSa ich rodinní príslušníci.

•

"Posedenie s dôchodcami" - akcia dobrá, účasť vysoká, odovzdávanie jednorazových
sociálnych dávok pre dôchodcov i držiteľov ZŤP, program vhodný, dôchodcovia boli
spokojní.

výber kapely -

-2K bodu 2: Do konca roku 2011 sa pripravujú nasledovné akcie:
•

Divadlo na Trakoch - "Turci idú" - 6.11.2011 - divadelné predstavenie
vstupné bude dobrovol'né.

•

Svätý Mikuláš - akcia obnovená - budú 2 až 3 partie dobrovol'níkov, ktorí v prestrojení
za Mikuláša, čertov a anjelov budú chodiť po dedine a rozdávať deťom do 10 rokov
vrátane, darčeky.

•

"Živý Betlehem" - nová akcia, plánuje sa na 25.12.2011, medzi 2 omšami, spolupráca
s p. farárom - Vdp. Bačíkom, a Mgr. Strečanským,
tiež dobrovol'níkmi,
príprava
programu, príp. púšťanie kolied.

•

Silvestrovská kapustnica - akcia plánovaná na Silvester, navarí sa kapustnica, ktorá sa
bude podávať na námestí Sv. Michala, pravdepodobne spojená aj s Novoročným
ohňostrojom.

K bodu

3:

pre občanov,

Marek Gajarský je momentálne vzdialený v zahraničí a vzdal sa členstva
v kultúrnej komisii. Za člena kultúrnej komisie boli navrhnutí:
1. Jaroslav Mikuš
2. Marek Krajčovič
3. Roman Krajčovič

Návrhy budú predložené Obecnému zastupiteľstvu,
K bodu 4: Komisiou boli vyhodnotené 3 najkrajšie kvetinové výzdoby rodinných, ale aj
bytových domov. Výhercovia budú odmenení
formou
poukážok na nákup tovaru
v záhradníctve.
K bodu 5: V diskusii vystúpili s podnetnými
-

návrhmi:

Mgr. Danišová - predniesla návrh: s deťmi v škole v rámci krúžku "Malý kuchárik" napiecť
medovníčky, ktoré sa zabalia a môžu sa rozdávať na akcii "Živý betlehem"
Tomašovičová - okruh umelcov na akcie v roku 2012, resp. 900. výročia obce
Ing. Zachar - v prípade záujmu, kontakt na I'udovú hudbu z Kysúc
Ing. Zachar, Kubiš - neorganizovať súťaže ako je hodnotenie kvetinovej výzdoby, a tiež aj
Vianočnej výzdoby, neobjektívne, nie každý má možnosť na zakúpenie výzdoby

Zapísala: Ing. Michalcová Zdenka

L~---

Ing. Jozef Zachar
predseda komisie

