ZÁPISNICA č.1/2018
z pracovného stretnutia Kultúrnej komisie ObZ a zástupcov spoločenských organizácií a skupín
obce Dlhé nad Cirochou zo dňa 11.4.2018

Hlavné témy stretnutia:
1. Správa o činnosti KK za rok 2017
2. Plán práce KK na rok 2018 / 1.máj, Deň obce, Hubertova slávnosť/
3. Diskusia

Úvod

Pracovné stretnutie otvorila a viedla poslankyňa Lelková.
Predstavila prítomným novú členku Piškaninovú Bernardinu, ktorá bude súčinná pri akciách
ako zástupca pastoračnej rady.
V ďalšom bode bola prečítaná správa o činnosti KK za rok 2017, ktorá je súčasťou zápisnice
ako príloha.
Plán práce :
Stavanie mája – termín dohodnutý na nedeľu 29.apríla o 16.00 hod.
Bončík – jedľa bude zabezpečená z obce. Kým sú „rezervy“ v obci, ako dar od občanov, je to
logisticky výhodnejšie.
Petro – v prípade potreby v budúcnosti by poskytla jedľu Urbárska spoločnosť, ale treba
zvažovať prístupnosť terénu .
V otázke nákupu na zabezpečenie občerstvenia / guláš/ prijal zodpovednosť starosta Kníž.
Zároveň zabezpečí technickú výpomoc z obecného úradu pri prípravách terénu.
Kováčová – ženy z Únie budú v súčinnosti s obecným úradom, zodpovedajú za občerstvenie,
obsluhu a poskytnú priestory Únie na túto príležitosť.
Piškanin – pripomenul technické nedostatky ozvučenia z minulého roka
Kováč – ponúkol že zabezpečí iné
Choreografia programu bude v kompetencii vedúceho FS Kudzeľ. Členky súboru za spevu
zdobia jedľu a potom vystúpi súbor ešte v krátkom programe.

Deň obce – táto akcia je plánovaná na 5. augusta a KK sa jej vo forme návrhov venovala na
stretnutí 11.10.2017. Ďalšie prípravy sú v kompetencii zastupiteľstva a obecného úradu.

Slávnosť sv. Huberta – ak Poľovnícky zväz Lazy bude túto slávnosť organizovať aj tento
rok s bohoslužbou pre verejnosť, KK zorganizuje pre občanov spoločný príchod na tieto
oslavy patróna a Sedembolestnej panny Márie.
Diskusia
V diskusii zástupca DHZ Kováč - pripomenul, že DHZ plánuje akciu na sv. Floriána a súťaž
o Pohár starostu. Touto cestou pozýva aj verejnosť.
Vedúci FS Kudzeľ Piškanin - súbor oslávi na budúci rok 40-te výročie založenia. Bolo by
vhodné navrhnúť, ako si toto výročie pripomenúť
Lelková – ak bude zo strany súboru ucelená predstava, KK a zastupiteľstvo sa budú tejto téme
aktívne venovať.

Hlavné témy stretnutia komisie boli vyčerpané, Lelková poďakovala prítomným za účasť a
ich aktívny prínos v diskusii.

Zapísala : Lelková, 11.4. 2018

Príloha: Správa o činnosti KK za rok 2017
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