Zápis zo zasadnutia komisie kultúry, športu a mládeže
Termín:

09.04.2018

Miesto:

kancelária starostu obce

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Zhodnotenie akcií za 1. polrok
3. Akcie na 2. štvrťrok
4. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril starosta, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom.
2. Zhodnotenie akcií za 1. polrok
 3.2. – Futbalový turnaj o pohár starostu obce (telocvičňa). Zodpovedný: OŠK. Turnaj sa
uskutočnil bezproblémovo – informoval M. Danočko
 10.2. – Párački (v KD) o 15:00 hod – vystúpila FS Viňančan. Zodpovední: Belasová,
Vasiľová. Akcia aj na to, že bolo málo ľudí, bola hodnotená vysoko kladne a všetci boli
spokojní. Kult. program – vynikajúci.
 3.3. – Stolný tenis o pohár starostu obce – zodpovední: Kováč, Stretavský. Uskutočnil sa
v kultúrnom dome. Taktiež informoval M. Danočko, ktorý sa podujatia osobne zúčastnil
(pozrieť bola aj A. Belasová).
 26.3. – Deň učiteľov - Stretnutie s učiteľmi, ktorí učili v ZŠsMŠ Zalužice a sú už na dôchodku
(v kancelárii starostu obce). O podujatí informoval starosta.
Zo všetkých akcií sú krátke správy a aj fotografie na webovej stránke obce a na facebooku.
3. Akcie na 2. štvrťrok
 29.4. – Maratón: začiatok v Michalovciach o 10:00 hod. Potrebné zabezpečiť občerstvovaciu
stanicu.
 30.4. – Stavanie mája (priestor pred ZŠsMŠ) – o 17:00 hod. Program: ZUŠ + jedna FS
(pravdepodobne Lučane alebo Hatalovčan). Bude potrebné zaobstarať: stuhy, koláče
(makovník, orechovník), vodu, ozvučenie. V prípade pekného počasia – pripraviť vatru.
 9.5. – Pietny akt (pri pomníku pred bývalou MŠ). Zodpovedný: Danočko, začiatok: o 9:30
hod. Po skončení Pietneho aktu nasleduje beh oslobodenia. Tento beh sa uskutočnil
v minulom roku v novembri (pri príležitosti oslobodenia obce) – termín však nie je vhodný
na športovanie vonku. Z toho dôvodu preložené na máj. Zodpovední: riad. školy a p. Uličný.
 16.-17.6. – Dni obce. Pravdepodobne dvojdňová akcia.
16.6. – guľáš (družstvá poslancov – definitívne dohodnúť na OZ) 17.6. – kultúra (ZUŠ – D.
Marcinčáková, Viňančan, Sobrančanky...)
p. Sopko dá vedieť, či zabezpečí nejakú tanečnú skupinu + kone – (p. Magdoško – Strážske)
– do 30.4.
p. Medviďová – zistí ohľadne speváčiek so Sobraniec – do 30.4.
V prípade potreby osloviť aj p. Raffayovú (ozvučenie, scénar)

 V závere zasadnutia sa rozprávalo o najbližšom podujatí a to o „Stretnutí s rytiermi“ nakoľko
prišla aj p. A. Fejková. To sa uskutoční v nedeľu 15.4. od 14:00 – 18:00 hod. OZ Zalužka má
všetko pripravené, od obecného úradu požaduje: zakryť pivnicu, priviezť klietky pre zajace,
upratať komunitné centrum, zabezpečiť vonkajšie stany, stoly, stoličky a tiež fotenie.
 p. Fejková informovala členov komisie aj o výzve Karpatskej nadácie do ktorej sa OZ chce
zapojiť – detské ihrisko
4. Záver
Na záver starosta obce s predsedom komisie poďakovali prítomným za účasť.

