ZÁPISNICA
z 9. riadneho zasadnutia Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže
pri Obecnom zastupiteľstve v Šarišských Michaľanoch
dňa 22.07.2019 o 19:00 hodine.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Pripravenosť Dňa obce 31.8.2019
100 rokov divadla v Š. Michaľanoch
Zábava pri kaštieli
Diskusia
Záver

K bodu 1 - Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie a konštatoval, že zasadnutia sa zúčastnilo 9 z 9
členov a je uznášaniaschopné.
Hlasovanie o schválení programu zasadnutia:
Za: všetci prítomní členovia komisie

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa určil predseda komisie:

Ľuboša Bernáta

Za overovateľov zápisnice:

Martina Miková a Renáta Orosová

Hlasovanie o určení zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Za: všetci prítomní členovia komisie

K bodu 3 - Pripravenosť Dňa obce 31.8.2019
V úvode predseda komisie privítal predsedu JDS klub Šarišské Michaľany Mikuláša Bibka
a požiadal ho o súčinnosť pri oslavách Dňa obce. Požiadal ho, či by boli členovia JDS ochotní
navariť guľáš pre návštevníkov tohto podujatia. Pán Bibko súhlasil a po organizačnom
upresnení sme sa dohodli na spôsobe výdaja a symbolickej cene za 1 porciu vo výške 1 €.

Predseda komisie informoval o pripravenosti na Deň obce:
1.
2.
3.
4.
5.

Objednaní účinkujúci (Drišľak, Traky, DJ Maty, DFS Sabiník, Bojko a Zmrzlinka)
Objednané ozvučenie podujatia (Voiton, s.r.o. – objednal starosta obce)
Objednaný bilboard na sídlisku na mesiac august
Pripravená grafika a tlač plagátov a letákov
Objednané občerstvenie (alko, nealko, cukrová vata, popcorn)

M. Dzurov navrhol aby bolo zabezpečené občerstvenie pre účinkujúcich v budove kaštieľa vo
forme studeného bufetu a nápojov, pre deti z DFS Sabiník sladkosť + nápoj. Zabezpečil video
upútavku na Deň obce. Žiada členov komisie o zaslanie návrhov do videa.
Na základe podnetu K. Štelbackého navrhol, že zabezpečí výstavu veteránov počas Dňa obce
v areáli kaštieľa a v sobotu 30.8.2019 zabezpečí prezentáciu dokumentu Mareka Slobodníka
„Afrika na Pionieri“ v areáli kaštieľa, spojenú s premietaním dokumentu formou letného
kina.
Dĺžka prezentácie : 2-3 hodiny
Cena prezentácie: 600 € + 200 € letné kino
Hlasovanie o pripravenosti na Deň obce:
Komisia berie na vedomie pomoc od JDS a stave prípravy na Deň obce a schvaľuje
občerstvenie pre účinkujúcich a prezentáciu dokumentu.
Za: všetci prítomní členovia komisie

K bodu 4 – 100 rokov divadla v Š. Michaľanoch
Predseda privítal p. Štefana Liptáka a požiadal ho o informovaní o stave príprav na oslavu výročia 100
rokov divadelníctva v Šarišských Michaľanoch.
P. Lipták povedal, že deň kedy sa bude oslava konať je symbolicky 29.9.2019 na Michala (presne 100
rokov) na tieto oslavy získali dotáciu od PSK vo výške 1000,- € a spolufinancovaním obce 20%.
Hlavným bodom oslavy bude divadelné predstavenie od Čechova – Pytačky (v šarištine) na pódiu
v areáli kaštieľa. Po skončení bude nasledovať seminár a krst knihy o Michalianskom divadelníctve,
ktoré pripravujú J. Navrátil a M. Sekerák. P. Lipták požiadal členov komisie o podporu pri schvaľovaní
dotácie pre vydanie publikácie vo výške cca 2200,- €.
J. Zimovčák navrhol, aby po skončení divadelného predstavenia bola zábava pri cimbalovej muzike.
Ľ. Bernát sľúbil pomoc pri spropagovaní (výroba bilboardu, resp. plagátu) tohto výročia.

Hlasovanie o akcii 100 rokov divadla:
Komisia berie na vedomie organizáciu podujatia 100 rokov divadla a navrhuje OZ schváliť
dotáciu pre vydanie publikácie vo výške 2.200,- € a schvaľuje konanie cimbalovej zábavy.
Za: všetci prítomní členovia komisie

K bodu 5 – Zábava pri kaštieli
Stanovisko komisie ku schválenej akcii „Zábava pri kaštieli“:
Komisia akciu „Zábava pri kaštieli“ ktorá sa mala konať dňa 19.7.2019 naplánovala
a pripravovala v súlade so schváleným programom kultúrnych akcií pre rok 2019 Obecným
zastupiteľstvom v Šarišských Michaľanoch (uznesenie V-8/2019 zo dňa 2.5.2019). Na túto
akciu boli aj vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu obce. Boli oslovení účinkujúci
a subjekty, ktoré zabezpečovali služby spojené s uskutočnením tohto podujatia v areáli
kaštieľa. Bola pripravená propagácia a reklama na toto podujatie. Miesto pri kaštieli komisia
vybrala z dôvodu prirodzeného centra obce, využitia jestvujúceho pódia a ušetrenia
finančných prostriedkov za prenájom pódia a ozvučenia v športovom areáli (ušetrených
1800 €). Starosta obce svojím rozhodnutím zrušil konanie tejto akcie v areáli kaštieľa a tak
zmaril všetku snahu a úsilie členov komisie pri príprave tohto podujatia.

K bodu 6 – Diskusia
J. Zimovčák informoval členov komisie o priprave prípojných miest na 230V a 380V za
pódiom v areáli kaštieľa.
Ľ. Bernát informoval členov komisie, že v mene komisie pozval na oslavy Dňa obce Burmistra
Gminy a mesta Dobczyce Tomáša Suśa.

K bodu 7 – Záver
Predseda komisie poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie komisie o 20:45 hodine.

Zapísal:

Ľuboš Bernát

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

Overovatelia: Martina Miková

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

Renáta Orosová

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

