Zápis zo zasadnutia komisie kultúry, športu a mládeže
Termín:

28.09.2017

Miesto:

kancelária starostu obce

Prítomní:

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

Neprítomní:

Mgr. Eva Raffayová
Anton Stretavský
Rastislav Šanta

Program:
1. Otvorenie
2. Komisia zápisu z posledného zasadnutia komisie
3. Plán podujatí do konca roka 2017
4. Rôzne, záver
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril starosta, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom.
2. Kontrola zápisu z posledného zasadnutia komisie (8.6.2017)
- Zhodnotenie Dni obce – akcia prebehla v plnej spokojnosti. Kultúrny program,
ktorý bol v nedeľu sa uskutočnil nakoniec v kultúrnom dome z dôvodu silného vetra a zlého
počasia. M. Sopko navrhol zvážiť, aby sa Dni obce okrem okrúhleho jubilea konali len jeden
deň. M. Danočko – zvážiť nové banery
- Plavba loďou – p. Belasová informovala o výlete Plavba loďou, kde konštatovala, že seniori
z výletu boli veľmi spokojní
- Starosta poďakoval všetkým, ktorí zabezpečovali podujatie Dni obce
3. Plán podujatí do konca roka 2017
- 30.09. – Co poľo dalo – pripravili: Obec Zalužice, OZ Zalužka a SZZ - podujatie sa uskutoční
od 14:00 do 18:00 hod v budove pri pošte. Zodpovední: Belasová st., foto: T. Čeklej
- 2.10. – od 14:00 bude prednáška v KD – zdravotná prednáška o bylinkách a mastičkách
na potlačenie bolesti pohybového aparátu. Zodpovedná: A. Vasiľová
- 14.10. - Deň Zalužičanov – športový deň – od 14:00 hod. Zodpovední: Uličný, Kováč,
Stretavský

- Pripraviť reláciu v miestnom rozhlase na mesiac úcty k starším
- 26.11. – Stretnutie jubilantov – o 13:00 hod. v bude ZŠ - osloviť a zabezpečiť kultúrny
program (ženská skupina Zaričanka zo Stakčína). Zodpovední: Vasiľová, Danočko
- 16.12. – Vianočné pastorále – program zabezpečí p. Sopko (skupina z Prešova), ďalšiu časť
programu zabezpečí ZŠ. Zodpovední: Belasová, Sopko, Danočko a Raffayová
4. Rôzne, záver
- do 15.11. – kronikárka, aby podala návrh na zápis do kroniky za rok 2016. Zápis do kroniky
bude schválený na zasadnutí OZ 27.11.
- 30.11. – uskutoční sa školenie kronikárov v M-ce
- Starosta pripomenul, že žiadosti o dotácie na rok 2018 je treba dať na OÚ do 30.10.2017.
- Masáže – p. A. Palovčák požiadal OZ o priestory v bývalom dennom stacionári,
kde by vykonával pre občanov masáže (štvrtok alebo piatok).
- Starosta a p. Danočko - oslobodenie obce – vynoviť pamätnú tabuľu a uskutočniť nejaké
podujatie pri príležitosti oslobodenia obce (športovú akciu napr. beh alebo beh na
kolieskových korčuliach)
Na záver starosta obce s predsedom komisie poďakovali prítomným za účasť.

