Zápisnica z 5. zasadnutia kultúrnej komisie v Košickej Belej
konaného dňa 10. januára 2020

Prítomní:

Mária Hudáková, Mgr. Pavol Bačko, Ing. Jana Lenártová

Ďalší prítomní: Štefan Plichta – poslanec obecného zastupiteľstva
Verejnosť: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie (overovateľ, zapisovateľ)
Program akcie Fašiangové hody – 18.01.2020
Rozdelenie úloh zložkám v obci a dobrovoľníkom k danej akcii
Informácie o plánovaných aktivitách v roku 2020 – Deň obce
Diskusia
Záver, poďakovanie za účasť

K bodu 1
Predsedníčka komisie p. Mária Hudáková privítala prítomných. Popriala im všetko
dobré v novom roku 2020. Určila overovateľa zápisnice – Ing. Janu Lenártovú, zapisovateľa –
Mgr. Pavla Bačka.
K bodu 2
Predsedníčka komisie oboznámila prítomných, že 18. januára 2020 pripravuje obec 7.
Fašiangové hody. Plánovaný čas tejto akcie je 14:00 – 20:00 hod. Oboznámila prítomných, že
program a organizácia akcie bude vo veľkej miere prebiehať podľa minulého roku. Program
pre deti začne o 14:00 hod., sú pripravení animátori. Na záver bude detská tombola. Pri
programe budú asistovať p. Martina Rzuhovská, p. Mária Valenčíková, p. Katarína Danielová.
Výdaj jedál začne pred budovou obecného úradu o 14:00 hod. Novinkou je spoplatnenie
symbolickou sumou – jedlo sa bude vydávať na žetóny, cena je 1 euro.
K bodu 3
Rozdelenie úloh:
FS Beľanka – pečenie šišiek a koláčov v školskej kuchyni v sobotu ráno v spolupráci s p.
Gabrielom Danielom, nákup materiálu zabezpečí p. Pavol Bačko a p. Daniel
Dobrovoľný hasičský zbor obce – v sobotu od 10:00 hod. stavanie stanov, príprava stolov,
osvetlenia a ozvučenia v spolupráci s poslancami OZ a p. Krištofom
FS Pantľička – výpomoc v kuchyni a pri výdaji jedál od 13:30 hod.
Únia žien – výpomoc v kuchyni cca od 10:00 hod.
FS Beľanček – vystúpenie v rámci programu pre dospelých, cca 10 min. v čase od 18:30 hod.
Nákup tomboly a žrebovanie – p. Bačko, p. Plichta, p. Iveta Kišidayová, p. Monika Hockicková,
p. Katarína Danielová
Žetóny na výdaj jedla sa budú predávať v bufete a spolu s tombolou ich bude predávať aj p.

Bačko.
K bodu 4
Predsedníčka komisie oboznámila prítomných, že poslanci obecného zastupiteľstva
plánujú v tomto roku aj tradičnú kultúrno – zábavnú akciu – Deň obce. Navrhnutý termín je
27. jún 2020, je však predbežný a neskôr bude upresnený.
Ďalšie úlohy budú riešené priebežne podľa potreby v koordinácii so starostom obce a členmi
kultúrnej komisie.
K bodu 5
Do diskusie sa prihlásili prítomní a predniesli svoje návrhy a pripomienky:
- p. Rzuhovská - návrh zapožičania skákacieho hradu pre deti na Deň obce
- viac špotových súťaží pre deti
- pripraviť hasičské súťaže a aktivity pre deti – chýba však zásobník vody
- v roku 2022 oslávi DHZ obce 100 rokov od založenia – možnosť prípravy podujatia
- viacerí prítomní predniesli návrh divadelného predstavenia pre obec- pre deti a
dospelých v kultúrnom dome v nedeľu popoludní počas zimných, resp. jarných
mesiacov - p. Pavol Bačko predniesol ponuku predstavenia Rysavá jalovica
K bodu 6
Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť, zároveň uviedla, že termín
najbližšieho zasadnutia komisie bude všetkým oznámený telefonicky.

Zapísal:
Mgr. Pavol Bačko
Overovateľ zápisnice:
Ing. Jana Lenártová

Predseda kultúrnej komisie:
Mária Hudáková

