OBEC Spišské Bystré
Názov komisie:

Komisia pre kultúru a vzdelávanie

Dokument:

Zápis zo stretnutia komisie

Typ stretnutia:

Nepravidelné stretnutie

Dátum
a miesto:

23.9.2017, 16:30 hod – 18:15 hod.
Spišské Bystré, Obecný úrad

Pozvaní:

J. Kováčová Gajanová, J. Havaš, P. Jurčo, K. Vilimová, P. Orolinová

Zúčastnení:

J. Kováčová Gajanová, J. Havaš , K. Vilimová, P. Jurčo, P. Orolinová

Zapísal:

Jana Kováčová Gajanová

1. Program zasadnutia
Č.

Popis

1.

Príprava najbližších kultúrno-športových akcií v spolupráci s kultúrnou referentkou

2.

Prerokovanie schválenia projektu rozšírenia kapacít materskej školy a návrhu na schválenie
spolufinancovania oprávnených a neoprávnených výdavkov

3.

Návrh člena do komisie pre výber loga obce Spišské Bystré

2. Zápis zo stretnutia a priebeh stretnutia
Č.

Popis

1.

Príprava najbližších kultúrno-športových akcií v spolupráci s kultúrnou referentkou:
Kultúrna referentka informovala o plánovaných akciách do konca roku 2017. Požiadala o pomoc
pri organizácii predovšetkým Dňa zdravia 21.10.2017, Dňa úcty k starším 22.10.2017.
V rámci programu Dňa úcty k starším oslovila kultúrna referentka členky SČK, ktoré sa vyjadria do
24.9.201, ostatní oslovení Kubašanček, ZŠsMŠ potvrdili krátke vystúpenia, ktorými prispejú do
programu. J Kováčová Gajanová navrhla osloviť aj Klub dôchodcov, ktorý by mohol krátkym
vystúpením spríjemniť popoludnie svojim rovesníkom.
Ďalšou plánovanou akciou je Oslava sv. Mikuláš. Kultúrna referentka osloví SČK, Klub dôchodcov,
p. Mgr. Križanovú a J. Kováčová Gajanová p. Katarínu Sabolíkovu ohľadom možnosti
spoluorganizácie.
Počas adventu sú v pláne tvorivé diele s možnosťou predaja výrobkov remeselníkov z obce.
Komisia prerokovala možnosť organizácie „Katarínskych páračiek“ spojených s ľudovou veselicou.
Kultúrna referentka osloví folklórny súbor Rovienka a ľudovú hudbu Orolinovcov ohľadom
možnosti zapojenia sa. Následne sa dohodne ďalší postup.

2.

Prerokovanie schválenia projektu rozšírenia kapacít materskej školy a návrhu na schválenie
spolufinancovania oprávnených a neoprávnených výdavkov:
Komisia odporúča návrh na spolufinancovanie oprávnených a neoprávnených výdavkov pri
projekte rozšírenia kapacít materskej školy schváliť.
Zároveň odporúča starostovi obce a Komisii pre životné prostredie a výstavbu v rámci rozšírenia

OBEC Spišské Bystré
kapacít MŠ hľadať možnosti technického riešenia vynášania stravy pre stravníkov MŠ.
Hlasovanie:
Za: J. Havaš, P. Jurčo, J. Kováčová Gajanová, K. Vilimová
Proti: 3.

Návrh člena do komisie pre výber loga obce Spišské Bystré:
Predseda komisie pre kultúru a vzdelávanie sa vzhľadom na pracovné pôsobenie mimo obec
vzdal mandátu člena komisie pri výbere loga obce Spiššké Bystré. Za svojho nástupcu vymenoval
člena komisie pre kultúru a vzdelávanie p. Pavla Jurča. Menovaný so svojim mandátom súhlasil.
Zároveň komisia odporúča požívať logo obce pri každej kultúrnej či športovej akcii organizovanej
obcou, pričom oficiálny krst loga by sa mohol uskutočniť na 20. ročníku Kubašského festivalu
s Petrom Stašákom.

Schválil:
......................................................................
Ján Havaš, v.r.
predseda Komisie pre kultúru a vzdelávanie
Prezenčná listina:
Ján Havaš, v.r.

.............................................................

Pavol Jurčo, v.r.

..............................................................

Jana Kováčová Gajanová, v.r.

..............................................................

Kamila Vilimová, v.r.

..............................................................

Paulína Orolinová, v.r.

..............................................................

