Obec Spišské Bystré
Správa č.
Určené pre Obecné zastupiteľstvo Spišské Bystré na rokovanie dňa 27.2.2015

Zvyšovanie kultúrnosti života v obci.
Správu predkladá: Ing. Ján Havaš, predseda komisie pre kultúru a vzdelávanie.
Správu vypracovali: členovia komisie pre kultúru a vzdelávanie.
Prizvaní k správe: riaditeľka základnej školy, riaditeľka materskej školy, občania.

Návrh záverov a opatrení:
1. OZ v Spišskom Bystrom berie na vedomie správu komisie pre kultúru a vzdelávanie.
2. OZ schvaľuje plán činnosti kultúrneho rozvoja v obci na roky 2015-2018.
3. Ukladá dopracovat a priebezne aktualizovat plán kultúrnych akcii na rok 2015.

T: 30.3.2015

Z: predseda komisie

Rozdeľovník
Starosta obce
Poslanci OZ
V Spišskom Bystrom, dňa 17.2.2015

Úvod
Tento materiál má pomôcť ľuďom nečakať na to čo príde, ale aktívne sa zapájať do tvorenia
budúcnosti a najmä našej súčasnosti. Nechceme byť pasívni, ale chceme aby naša obec a
generácia, ktorá nastupuje, bola pripravená na rýchle tempo zmien v aktuálnom svete, zároveň
však chceme zachovať všetko dobré, užitočné, fungujúce, preverené vekmi ako naše
dedičstvo, ako odkaz minulosti nám a našim potomkom.. Chceme ďalej stavať na našich
fungujúcich a osvedčených historických koreňoch. Verím, že naša obec má ľudský potenciál,
ktorý zjednotí rôznorodé a rozmanité pre spoločné dobro. To, na čom môžeme stavať, je
ochota a dobrovoľnosť v pomoci jeden druhému.

A. Definícia kultúry
Kultúra je súhrn všetkých ľudských spoločenských výtvorov.
Vzniká spolu s ľudskou spoločnosťou. Môžeme ju chápať dvoma základnými spôsobmi.
1. Je špecifická ľudská činnosť, ktorá nie je vlastná iným biologickým formám života, človek
sa ňou odlišuje od ostatných živočíchov.
2. Je definovaná ako súbor zvykov, vzťahov, inštitúcií, umenia a iných čŕt, ktoré
charakterizujú spoločnosť alebo sociálnu skupinu, ako zvláštny spôsob života rôznych skupín
ľudí (zvyky, obyčaje, mravy).
Kultúra je neustálym zdrojom myslenia, tvorí individualitu človeka a zušľachťuje ho, keďže
obohacuje hodnoty jeho osoby a osobnosti. Prejavuje sa ako pocitová a intelektuálna
požiadavka, bez ktorej by človek prestal osobnostne rásť. Vývoj spoločnosti je založený na
tvorivej aktivite každého jedinca. Veľké množstvo činov, skutkov, myšlienok v danej
spoločnosti zostáva a napomáha tomu, aby bolo naše spoločenstvo účinné a efektívne. Preto je
kultúra aj spojnicou medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou. Zajtrajším teda bude to,
čo sa udrží z dneška. Cieľom je zachovať kultúrnu rozmanitosť a pri zachovaní morálnych a
duchovných hodnôt spojených s ochranou životného prostredia dosiahnuť trvalo udržateľný
rozvoj obce.
Z tohto pohľadu sme rozdelili oblasť kultúry na:
1. Školstvo a vzdelávanie – zvýšenie vzdelanostnej úrovne a zabezpečenie
všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia
Základnej školy s Materskou školou.
2. Mládež, záujmy, mimoškolská činnosť – snaha o elimináciu negatívnych
vplyvov súčasnej doby na mládež našej obce.
3. Šport v obci - v oblasti športu umožniť ponuku čo najširšej palety služieb,
zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií ku
prospechu všetkých občanov obce. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj
vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj ostatných druhov športu nielen pre
obyvateľov obce.
4. Kultúra, kultúrne podujatia, kultúrne organizácie pôsobiace v obci - trvalé
pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít
organizovaných predovšetkým miestnymi kultúrnymi spolkami prípadne aj externými
subjektami. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je prvoradou
povinnosťou obce. Kultúrne tradície budú môžu byť šírené aj prostredníctvom
cezhraničnej spolupráce. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž
obce a tým aj na cestovný ruch.
5. Cestovný ruch a propagácia obce - v rámci rozvoja cestovného ruchu je potrebné
spracovať koncepciu regionálnej spolupráce s okolitými turistickými lokalitami ale aj
domácimi a zahraničnými cestovnými kanceláriami. Nevyhnutnou je taktiež
propagácia obce a to najmä prostredníctvom www-stránky obce.

6. Sociálna oblasť a zdravotníctvo - demografický vývoj s tendenciou nárastu
podielu seniorov na počte obyvateľov musí byť sprevádzaný podmienkami, ktoré
umožnia dôstojnejšie prežitie zbytku života. Neustále rozvíjať širokú paletu
sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v obci. Dbať o ich dostupnosť,
kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života
všetkých kategórií obyvateľov obce.
7. Rómska problematika

B. Rámcový plán činnosti na roky 2015-2018
1. ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE










Spolupodielať sa na revitalizácii technického stavu budov ZŠ a MŠ, za účelom
znižovania nákladov, zabezpečenia bezpečnostných a hygienických noriem
a skultúrnenia prostredia – revitalizácia kuchyne školskej jedálne, výmena
nevyhovujúceho zariadenia v ZŠ i v MŠ, riešenie technických nedostatkov telocvične.
Zabezpečiť optimálny proces výchovy a vzdelávania - zamerať sa na zvýšenie kvality
vzdelávania, s dôrazom na efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov a
ľudských zdrojov.
Parková úprava školského dvora, výstavba oddychovej zóny v areály ZŠ.
Dobudovať detské ihrisko pre MŠ.
V spolupráci so ZŠ, ÚPSaR a ďalšími organizáciami umožniť vzdelávanie dospelých
priamo v obci - rekvalifikácia, práca s počítačom, cudzie jazyky.
Riešiť otázku predškolskej prípravy pre marginalizované skupiny žiakov.
V spolupráci so ZUŠ Rosnička prípadne inými vzdelávacími organizáciami rozšíriť
spektrum ponúkaných umeleckých odborov.
Zvyšovať čitateľskú gramotnosť predovšetkým detí a mládeže - obecná knižnica,
výmenné burzy.

2. MLÁDEŽ, ZÁUJMOVÁ A MIMOŠKOLSKÁ ČINNOSŤ






Zlepšiť kvalitu trávenia voľného času mládeže.
Zriadiť obecnú radu mládeže pre koordinovanie voľnočasových aktivít.
Zriadenie centra (klubovej miestnosti) pre mimoškolské aktivity mládeže - dostupný
internet.
Aj v spolupráci s farským úradom, resp. katechétkou organizovať prínosné podujatia,
zaujímavé diskusie, letný tábor, ...
Podporovať talentovanú mládež.

3. ŠPORT V OBCI





V rámci aktívnej ochrany a podpory zdravia zvýšiť ponuku aktivít pre aktívnu ochranu a
podporu zdravia obyvateľov obce.
V spolupráci so ZŠ zabezpečovať podmienky pre rozvoj športu.
Podporovať športové kluby v obci.
Koncepcia riešenia športu v obci, vysporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom,
prípadne realizovať jeho presídlenie.




Vybudovať exteriérovú ľadovú plochu v zimnom období.
Vybudovanie ďalších športovísk v areály ZŠ – napr. tenisový kurt.

4. KULTÚRA, KULTÚRNE
PÔSOBIACE V OBCI








PODUJATIA,

KULTÚRNE

ORGANIZÁCIE

Vytvoriť podmienky pre rozvoj kultúry - vybudovať multifunkčný dom kultúry,
- zrevitalizovať areál „Kubašok“ s dobudovaním
sociálnych zariadení, zrekonštruovať amfiteáter v „Kubašku“.
Koordinovať kultúrne dianie v obci - vypracovať a aktualizovať kultúrny kalendár akcií.
Zachovávať a rozvíjať ľudové tradície.
Organizovať pravidelné kultúrne podujatia – Dni obce, Vianočný jarmok,...
Podporovať občianske združenia a miestne spolky pôsobiace v obci, ktoré prispievajú ku
zvyšovaniu kultúrnosti obyvateľstva.
Nadviazať cezhraničnú spoluprácu s partnerskými obcami v Poľsku a Českej republike.
Propagácia kultúry na internete prostredníctvom www-stránky obce.

5. CESTOVNÝ RUCH A PROPAGÁCIA OBCE










Využiť blízkosť 3 národných parkov a dostupnosť obce /letisko, železnica, diaľnica/ na
cestovného ruchu.
Vypracovať koncepciu spolupráce s okolitými turistickými lokalitami.
Zlepšovať stav životného prostredia v obci, separácia odpadu.
Vybudovanie turistických a náučných trás pozdĺž riek Bystrá, Kubašok, prípadne i iné
vhodné lokality.
Vybudovať oddychové zóny v obci.
V spolupráci
so
Slovak Telekom
prípadne
súkromnými
poskytovateľmi
telekomunikačných služieb zabezpečiť vysokorýchlostný internet v celom intraviláne
obce.
Zrekonštruovať informačnú sieť obce
Zviditeľniť obec pre turistov a potencionálnych podnikateľov.
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu webovej stránky obce.

6. SOCIÁLNA OBLASŤ A ZDRAVOTNÍCTVO







Udržať a podporovať dostupnosť komplexnej základnej zdravotnej starostlivosti priamo
v obci.
V spolupráci s agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti vybudovať denný
stacionár pre seniorov.
Zlepšiť úroveň poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
Podpora aktivít zdravotne postihnutých občanov.
Výchova k úcte k starším a imobilným občanom.
Výpredaje a darovacie burzy nepotrebných vecí (hlavne kníh, fotografií).

7. Rómska problematika
 Venovať zvýšenú pozornosť vzdelávaniu rómskych občanov.
 Zapojiť rómske etnikom do diania v obci.

C. Organizačné zabezpečenie
1. Zloženie komisie
Komisia bude vo volebnom období pracovať v tomto zložení:
A) Stáli členovia komisie:

Ing. J. Havaš. – predseda komisie

Ing. M . Lopušek – člen komisie – školstvo, propagácia obce,

Ing. K. Jurčová – členka komisie – kultúra, organizácie,

MuDr. J.Kováčová Gajanová – sociálna oblast a zdravotnictvo, mládež
B) Nestáli členovia komisie:
Podľa záverov zasadania OZ dňa 30.1.2015 bude predseda komisie pozývať do práce komisie
občanov obce.

Záver
Sme pomerne veľká, rozmanitá a určite pekná dedina. Naša súdržnosť sa musí odvíjať od vzájomnej
tolerancie, úcty a pochopenia.

Mnohé aktivity a opatrenia predstavujú finančne náročné projekty. Je preto nevyhnutné
identifikovať zdroje, ktoré umožnia ich realizáciu, tiez zapojiť co najviac občanov do diania v
obci.

Prilohy: Návrh plánu práce kultúrnej komisie
Predbežný plán kultúrnych akcii v r.2015

