Zápis zo zasadnutia komisie kultúry, športu a mládeže
Termín:

22.11.2017

Miesto:

kancelária starostu obce

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola zápisu z posledného zasadnutia komisie
3. Plán podujatí do konca roka 2017
4. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril starosta, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom.
2. Kontrola zápisu z posledného zasadnutia komisie (28.9.2017)
 Zhodnotenie relácie vysielanej v obecnom rozhlase – Úcta k starším – táto relácia mala
pozitívnu odozvu medzi občanmi.
3. Plán podujatí do konca roka 2017
 24.11. – sa uskutoční v KD o 9:00 hod. spomienkové podujatie pri príležitosti 73. výročia
oslobodenia obce s položením venca k pamätnej tabuli. Zodpovedný: Mgr. Danočko.
- Príhovor a otvorenie – starosta obce
- Beh oslobodenia obce – Mgr. Danočko
- Obec zabezpečí 4 x 4 ceny pre účastníkov behu
 26.11. – Stretnutie jubilantov – 13:00 hod. v spoločenskej miestnosti ZŠ - kultúrny program
je zabezpečený. Obec zabezpečí občerstvenie a slané pečivo, slávnostný obed je zabezpečený
cez catering. Zodpovední: Vasiľová (kvety), Danočko (výzdoba miestnosti, otvorenie – 2 x
básnička žiaci ZŠ).
 06.12. o 16:00 hodine v Komunitnom centre VZ bude podujatie pri príležitosti Mikuláša.
- Darčeky zabezpečí Ing. Vasiľová a Belasová.
- Mikulášske vrecúška – starosta (od p. Vetrecinovej).
- Program Mgr. Danočko
- p. Belasová osloviť detský domov
 16.12. – Vianočné pastorále – p. Sopko potvrdil účasť skupiny z Fintíc, ďalšiu časť programu
zabezpečí ZŠ. Zodpovední: Belasová, Sopko, Danočko a Raffayová. Komisia sa dohodla, že
najprv vystúpi skupina z Fintíc, potom žiaci MŠ, opäť skupina a potom žiaci ZŠ.
- Stromček do KD zabezpečiť na 13.-14.12. (starosta)
- výzdoba KD (Danočko)
- Pohostenie pre účinkujúcich (pre skupinu z Prešova – zistiť počet účinkujúcich
zo skupiny + punč (Belasová, Ing. Vasiľová)
4. Záver
Na záver starosta obce s predsedom komisie poďakovali prítomným za účasť.

