Zápis zo zasadnutia komisie kultúry, športu a mládeže
Termín:

02.02.2018

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 na prvý polrok 2018
4. Rôzne
5. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril starosta, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom.
2. Kontrola zápisu z posledného zasadnutia komisie
 24.11. – sa uskutočnilo v KD spomienkové podujatie pri príležitosti 73. výročia oslobodenia
obce s položením venca k pamätnej tabuli. Táto akcia mala pozitívny ohlas. Zúčastnili sa jej
aj viacerí členovia odbojárov (SZPB)
 26.11. – Stretnutie jubilantov. Ako každoročne bolo pripravené pohostenie. Akcia bola
hodnotená kladne.
 6.12. – Mikuláš v Komunitnom centre. Toto podujatie bolo novinkou, deti dostali darčeky
od Mikuláša. Potešili sa a nechýbal ani krátky kultúrny program.
 16.12. – Vianočné pastorále. Vystúpili žiaci ZŠsMŠ a FS z Fintíc. Podával sa vianočný punč.
Všetky akcie boli hodnotené kladne, mali pozitívny ohlas u občanov, ktorí sa ich zúčastnili.
3. Plán podujatí na prvý polrok 2018
 3.2. – Futbalový turnaj o pohár starostu obce (telocvičňa). Zodpovedný: OŠK
 10.2. – Párački (v KD) o 15:00 hod – vystúpi FS Viňančan. Zodpovední: Belasová, Vasiľová
 3.3. – Stolný tenis o pohár starostu obce (v KD) – zodpovední: Kováč, Stretavský (Uličný)
 26.3. – Deň učiteľov - Stretnutie s učiteľmi, ktorí učili v ZŠsMŠ Zalužice a sú už na dôchodku
(v kancelárii starostu obce)
 30.4. – Stávanie mája (priestor pred ZŠsMŠ) – o 17:00 hod. Program: ZUŠ + jedna FS
 1.5. – Podvihorlatský maratón (zabezpečíme občerstvovaciu stanicu)
 9.5. – Pietny akt (pri pomníku pred bývalou MŠ). Zodpovedný: Danočko
 20.5. (27.5.) – Koncert ZUŠ Zalužice
 16.-17.6. – Dni obce – k tomuto bodu komisia ešte zasadne
4. Rôzne
Členovia komisie navrhli schváliť OZ za člena tejto komisie aj p. Medviďovú.
Predsedníčka komisie navrhla v 2. polroku uskutočniť aj výlet pre dôchodcov, kde by chcela navštíviť
staré drevené kostolíky v našom regióne a navrhuje 2-dňový výlet.
5. Záver
Na záver starosta obce s predsedom komisie poďakovali prítomným za účasť.

