Zápisnica komisie kultúry a školstva konanej dňa 24.5. 2016
Prítomní: viď. Prezenčná listina
Program:
1, Organizačné zabezpečenie „Festivalu dychoviek“ – Sebedražská babka vo fazuli 18.6. 2016
2. Pracovná cesta – družobná obec Dolní Studénky – festival Hudba bez hraníc – 24. 6. 2016

K bodu 1,
Členovia komisie spolu so starostom obce Ing. Petrom Juríčkom pokračovali v pracovnom
stretnutí pri zabezpečení Festivalu dychoviek a Sebedražskej babky vo fazuli.
K bodu 2,
Členovia komisie zobrali na vedomie dátum pracovnej cesty do družobnej obce Dolní
Studénky
Komisia berie na vedomie:
- Festival dychoviek – hosťujúce dychovky - Hodrušanka, Lutilka ,Bieličanka, KMČ,
- platobné podmienky účinkujúcich dychoviek 400,- € na každú dychovku
- pódium – zabezpečené - p, starosta Ing. Juríček
- ozvučenie - zabezpečené - p. Florovič
- Moderovanie Festivalu dychoviek – Mgr. Húsková
- Atrakcie pre deti / nafukovací hrad + autička – 200,- €, p. Ulbriková
- Kapela na večernú zábavu zabezpečená – Trios – 350,-€
- Maľovanie detí na tvár – deti si hradia maľovanie na tvár individuálne
- stánky s občerstvením -2x športovci, 1x p.Ulbriková, Sekereš – pirôžky,
- stoly a lavice – zabezpečené – Opatovce, + stan na trávnatú plochu p. starosta Ing. Juríček
- elektrikár na 18.6.2016 – zabezpečený – p. starosta Ing. Juríček
- guláš pre hosťujúce kapely a organizátorov, - 150 porciíi – zabezpečené p. Ing.Juríček

-

Komisia ukladá :
- Diplomy, označenie družstiev, lístky na guláš + pivo, zástery pre súťažiacich,
Termín: 10.6. 2016
-

zodpovedný: Ing. Juríček

Pozvanie hostí

Termín: 10.6. 2016
-

zodpovedný: Ing. Juríček

Preveriť finančné podmienky pre darčekové predmety ,Plagáty –propagácia Festivalu
dychoviek

Termín : 30.5. 2016
-

Zodpovedná: Mgr. Húsková

Zabezpečenie súťažiacich ma Babku vo fazuli + suroviny na súťaž, plynové variče

Termín : 10.6. 2016
-

Zabezpečenie misiek, pohárov, lyžíc,

Termín: 18.6. 2016
-

zodpovedná Boboková

Výzdoba ihriska

Termín: 15.6. 2016
-

zodpovedná: Babaštová, Mikulcová

Zabezpečiť fotografa na festival a súťaž

Termín: 15.6. 2016
-

zodpovedný: Špeťko

Vystúpenie žiakov zo ZŠ

Termín : 18.6. 2016
-

zodpovedná : kultúrna komisia

zodpovedná: Babaštová

Zabezpečiť – zdravotnú službu, parkovanie aut, plynové variče, upratovanie areálu,
Odbornú porotu, rozdelenie pracovných úloh,

Termín : 15.6. 2016

Zapísala: 25.5. 2016

zodpovedná : komisia kultúry + obecné zastupiteľstvo

Boboková Mária –predseda komisie kultúry

