Zápis zo zasadnutia komisie kultúry, športu a mládeže
Termín:

22.05.2017

Miesto:

kancelária starostu obce

Prítomní:

Anna Belasová – predseda komisie
Ing. Anna Vasiľová
Mgr. Miroslav Sopko
Mgr. Michal Danočko
Mgr. Peter Uličný
Mgr. Eva Raffayová
Mgr. Gabriel Viňanský

Prizvaná:

Maryana Sorokhan

Neprítomní:

Ľuboš Kováč
Anton Stretavský
Rastislav Šanta

Zasadnutie komisie otvoril starosta, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom.
Program:
1. Hodnotenie doterajšej činnosti
2. Aktivity na ďalšie obdobie + organizačno-technické zabezpečenie
1. Poďakovanie za doterajšie aktivity – poďakoval starosta:
- Stavanie mája (30.4.) – A. Vasiľová, A. Belasová, M. Sedlický, T. Čeklej + MOS
- Maratón (1.5.) – M. Sorokhan, G. Koščáková, J. Vasiľ, M. Sedlický
- Pietny akt (7.5.) – riaditeľ školy
Všetky podujatia na veľmi dobrej úrovni
Už „zabudnuté“ podujatie (ktoré sa uskutočnilo už skôr):
- Stolno-tenisový turnaj (3 chlapi – Kováč, Uličný, Stretavský) – tiež na dobrej úrovni
- Predsedníčka komisie pripomenula aj akciu Farmársky rínok – vítanie jari, ktoré bolo tiež na veľmi
dobrej úrovni
2. Ďalšie obdobie
- najväčšie a najvýznamnejšie „DNI OBCE“
- menšie akcie – viac školské ako obecné, ale obec na nich prispeje (propagácia, sladkosti):
a) 26.5. – športový deň žiakov II. stupňa – SŠÚ Vinné
b) 31.5. – MDD
c) 7.6. – spevácka súťaž „Ej, zalužicki poľo“ – 13. ročník
d) 10.6. – športová súťaž M-SR žiakov v nohejbale

DNI OBCE 16. – 18.6.2017
16.6. (piatok)
- športové aktivity pre žiakov ZŠsMŠ
17.6. (sobota)
- varenie guľášu – poslanci (4-5 členné družstvá)
od 15:00 (16:00) hod – odovzdať do 18:30 hod A. Belasovej (vyhodnotenie o 19:00 hod.)
- športovo-zábavné súťaže pre mladších aj starších
od 16:00 (17:00) hod – stanovištia – učitelia (vyhodnotenie o 19:00 hod.)
po 19:00 hod. – repro hudba alebo kone + gitara
(posedenie – organizátori + učitelia)
18.6. (nedeľa)
14:00 – slávnostný obed pre pozvaných
16:00 – kultúrny program (+rínok, remeslá); občerstvenie - krčmári
(prisľúbila pomoc riaditeľka ZOS – p. E. Raffayová)
Členovia komisie by mali dať návrhy na ocenenia (osobnosti)
Myšlienka – predstaviť sa – obecné organizácie (ako bolo napr. v Stakčíne pri príležitosti 700. výr.)
Objednať pódium + mobilné WC
Viacerí členovia komisie predniesli návrhy, aby podnikatelia a SHR v obci prezentovali na Dni obce
svoju podnikateľskú aktivitu. P. Belasová osloví p. Karcha a p. Šimka, aby vystavili
poľnohospodársku techniku, p. Andrejca, aby vystavil svoje produkty.
Poprípade sa listom vyzvú ďalšie subjekty z našej obce, aby prezentovali svoje podnikateľské
aktivity.
Výstava obrazov – od maliarky p. Lakomej (ak by to bolo možné, tak v školskej jedálni). Tu
zodpovedná p. Raffayová.
Riaditeľ školy osloví políciu a vojakov (s možnosťou ukážok).
Predsedníčka informovala o výlete pre dôchodcov (plavba loďou po Bodrogu)
Ďalšie akcie do konca roka:
- Co poľo dalo
- Mesiac úcty k starším
- Stretnutie jubilantov
- Vianočné pastorále

