Zápisnica z 1. zasadnutia Komisie kultúry a športu ,
konaná dňa 22.3.2019 o 19:00h.v prietoroch Spoločenského domu v Štitároch

Zápis z priebehu zasadnutia:
1.Otvorenie zasadnutia:
Zasadnutie otvorila a viedla predsedkyňa komisie Katarína Kóšová.
2.Privítanie členov komisie
Predsedkyňa komisie privítala všetkých prítomných členov komisie.
3.Oboznámenie sa s harmonogramom kult. spol. podujatí
Predsedkyňa komisie oboznámila členov so schváleným harmonogramom kultúrno-spol.
akcií na rok 2019.Vzľadom k tomu, že členmi komisie po prvýkrát a stali aj občania obce,
bola vyzvaná p. Kišucká, ktorá aktívne spolupracuje s OÚ pri organizovaní akcií, aby
členov komisie stručne oboznámila o priebehu jednotlivých akcií. Následne sa členovia
dohodli, ktoré z akcií prislúchajú činnosti našej komisie. Predsedkyňa komisie
navrhla, aby členovia medzi sebou komunikovali písomnou formou - emailom a
stretávať sa budú podľa obtiažnosti akcie, najmenej dvakrát do roka.
Proti tomuto návrhu nikto nemal pripomienky.
4.Náplň činnosti komisie
Členovia komisie sa dohodli na nasledujúcich bodoch náplne činnosti komisie:
- aktívne spolupracovať pri organizovaní KS akcií
- vyjadrovaťsa k činnosti obce, ktorá zabezpečuje obecné kultúrno-spoločenké akcie
- niektoré akcie budú členovia organizovať samostatne
- pripravuje kalendár kultúrnych a poločenkých podujatí obci
- predkladá svoje stanoviská OZ
5.Diskusia
Návrhy členov komisie:
Kišucká /Túra na Žibricu spojená s opekačkou,Raňajky tráve/
Ďurechová /Stanovačka/
Urbánek /Opätovné zavedenie zabíjačky/
Mgr.Beňová /Verejné čítanie /
Godárová /Silvestrovská kapustnica /
Urbánek,Ďurechová /všetky informácie šíriť napr.facebookom alebo iným informačným
kanálom,ľudia sú málo informovaní o kultúrno-spol. akciách/
6.Záver
V závere stretnutia sa členovia komisie dohodli, že na najbližšom stretnutí sa
sústredia na akciu ,,Prvomájová vatra a Deň detí".
B.Kosírová informovala komisiu o akcii ,,Burza",ktorú organizuje 23.04.2019 spolu s
K.Beňovou.
Na záver predsedkyňa komiie Katarína Kóšová poďakovala prítomným za účať.
22.03.2019

Katarína Kóšová
predsedkyňa komisie

Prezenčná litina z 1. zasadnutia Komisie kultúry a športu ,
konaná dňa 22.3.2019 o 19:00h.v prietoroch Spoločenského domu v Štitároch

Prezenčná listina:
Katarína Kóšová

prítomná

Renáta Godárová

prítomná

Renáta Kišucká

prítomná

Andrea Kuťková

prítomná

Mgr.František Kóša

neprítomný

Ing.Daniel Pindeš

neprítomný

Helena Molnárová

prítomná

Barbora Kosírová

neprítomná

Mgr.Katarína Beňová

prítomná

Aleš Urbánek

prítomný

Magdaléna Ďurechová

prítomná

zapisovateľka

