OBEC Spišské Bystré
Názov komisie:

Komisia pre kultúru a vzdelávanie

Dokument:

Zápis zo stretnutia komisie

Typ stretnutia:

Nepravidelné stretnutie

Dátum
a miesto:

18.6.2017, 16:00 hod – 18:00 hod.
Spišské Bystré, Obecný úrad

Adresáti:

J. Kováčová Gajanová, J. Havaš, M. Lopušek, P. Orolinová

Zúčastnení:

J. Kováčová Gajanová, J. Havaš, K. Vilimová, M. Lopušek (do 17.00 hod.),
P. Orolinová (do 17:00 hod.)

Zapísal:

Kamila Vilimová

1. Program zasadnutia
Č.

Popis

1.

Príprava sprievodných akcií v rámci Kubašského festivalu s Petrom Stašákom v spolupráci
s kultúrnou referentkou

2.

Príprava raňajok na chotári pre pútnikov počas Levočskej púte 1. 7. 2017

3.

Príprava správy o plnení PRO v oblasti kultúry a vzdelávania

2. Zápis zo stretnutia a priebeh stretnutia
Č.

Popis

1.

Príprava sprievodných akcií v rámci Kubašského festivalu s Petrom Stašákom v spolupráci
s kultúrnou referentkou:
Kultúrna referentka informovala o dohodnutých atrakciách pre deti. Požiadala o pomoc pri
hľadaní sponzorov a cien do tomboly.
Komisia navrhla program v čase od 14.00 do 16:30 nasledovne:
a) sprievod obcou (cca 14:00 – 15:30)
b) vystúpenie Kubašanček (cca 15:30 – 16:00)
c) vyhodnotenie Naj dvor 2017 (cca 16:15 – 16:30)
Žrebovanie tomboly sa navrhuje o 20:00 hod. Cien cca 20 kusov.

2.

Príprava raňajok na chotári pre pútnikov počas Levočskej púte 1. 7. 2017:
Komisia navrhla:
a) prípravu raňajok na chotári počas púte – sladké, slané koláče, čaj, káva;
b) osloviť na prípravu koláčov Klub dôchodcov Spišské Bystré – vybaví P. Orolinová;
c) poprosiť niektorých občanov o pomoc s donesením a podávaním raňajok;
d) vypožičať si potrebné nádoby z jedálne ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom.
Príprava správy o plnení PRO v oblasti kultúry a vzdelávania:
Komisia konštatovala:

3.

a)

že na základe požiadavky Komisie pre plánovanie a investície je potrebné pripraviť správu o plnení
PRO v oblasti kultúry a vzdelávania.

OBEC Spišské Bystré
Schválil:

Ján Havaš,
predseda Komisie pre kultúru a vzdelávanie
Prezenčná listina:
Jana Kováčová Gajanová , v.r.
Ján Havaš, v.r.
Kamila Vilimová, v.r.
Martin Lopušek, v.r.
Paulína Orolinová, v.r.

