Zápisnica
zo zasadnutia komisie kultúry, športu a mládeže
Prítomní:
• Mgr. Miroslav Sopko
• Ing. Anna Vasiľová
• Anna Belasová
• Mgr. Michal Danočko
• Mgr. Peter Uličný
• Ľuboš Kováč
• Mgr. Gabriel Viňanský
Ospravedlnení:
• Mgr. Eva Raffayová
• Dana Marcinčáková
• Rastislav Šanta
Program:
1. Hodnotenie doterajšej činnosti
2. Plán práce do konca roka 2015
3. Rôzne
4. Záver
1. Hodnotenie doterajšej činnosti
Predseda poďakoval za doterajšiu prácu a aktivity – hlavne Dni obce (jún),
2. Plán práce do konca roka 2015
-Mesiac Október
A/ Úcta k starším
Návšteva najstarších občanov obce. Pošlú sa oznámenia starším nad 80 rokov, pokiaľ majú
záujem o návštevu žiakov školy s kultúrnym programom + kvet (zodp. Mgr. Danočko)
B/ Relácia do rozhlasu

Vyhotovenie zvukového záznamu na CD. Termín: 18.10. – 19.10. (vysielanie). Odovzdať do
16.10. (piatok). (zodp. Mgr. Sopko)
-Mesiac November
A/ Deň Zalužičanov
Dopoludnie deti a mládež, popoludnie dospelí. Termín 17.11 (utorok).
10:00 – mládež / stolný tenis, nohejbal, futbal
14:00 – dospelí / stolný tenis, florball + volejbal (ženy), futbal
B/ Stretnutie jubilantov
Termín 22.11. alebo 29.11. nedeľa – spoloč. miestnosť ZŠ s MŠ od 14,00 hod
..... priebeh akcie, ako tie predtým (Z: Papanová – strava), obsluha – kultúr. kom., ozvučenie –
riad. školy + starosta, občerstvenie + zákusky (Z: Danočko), kvety – Vasiľová, prezentácia +
pamät. listy – Sopko,
Program: 1. báseň (Z: Danočko) 2. znelka (Z: Danočko) 3. príhovor (starosta), 4. kult.
program (Z: starosta) 5. odovzdáv. pamät. listov + karafiátov + zápis do kroniky (Z: starosta +
Sopko + Vasiľová), 6. prezentácia prác v obci (Z: Sopko) 7. sláv. obed. (zabezpečiť hud.
skupinu ... Hnojňane)
C/ Vianočné pastorále – Vianočná prechádza s remeselníkmi po farmárskom rínku
Termíny: 5. alebo 6.12. Od 14:00 rínok, od 15:00 kult. program, ukončenie cca 18:00
V programe vystúpia – žiaci MŠ, ZUŠ
Zabezpečiť Mikulášske balíčky pre deti
Predajný rínok + starostovský punč
D/ Stolnotenisový turnaj
Termíny: 12.- 13. alebo 18.-19.12. Kategórie: dorast, muži, ženy. (zodp. Mgr. Sopko)
E/ Nohejbal
Informácia – 40 rokov nohejbalu v Zalužiciach. Pri tejto príležitosti sa uskutoční finále
Interligy (24.10.) Zúčastniť by sa mali tieto mužstvá: Salonta (Rumunsko), Lodž (Poľsko),
KAC Košice, Revúca, Humenné.
Urobiť nástenku v ZŠ s MŠ
3. Rôzne
Žiadosť OZ Zalužka o možnosť užívania komunitného centra pre mamičky s malými deťmi
a mládež, ktorá chce hrať stolný tenis.
Rozhodnúť by mali poslanci. Komisia odporúča uzatvoriť dohodu s OZ Zalužka.
4. Záver
Predseda komisie poďakoval členom za účasť.

