Z Á P I S N I C A č. 2/2019
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
pri OZ v Topoľčiankach vo volebnom období rokov 2018 – 2022
zo dňa 9.9.2019
_______________________________________________________________________
Reg. č.: 385/2019
Registratúrna značka: UJ6/A-10
Prítomní: členovia komisie podľa prezenčnej listiny
Miesto konania: Obecná knižnica Topoľčianky
Čas konania: 16:30 – 17:30 hod.
Program: 1. Otvorenie, privítanie, program stretnutia komisie.
2. Stručné oboznámenie s priebehom „Kultúrneho leta 2019“ (XVII. ročník).
3. Poďakovanie členom komisie, ktorí sa aktívne zúčastnili na priebehu IV.
ročníka Folklórnych slávností a Vinobrania.
4. Rôzne.
5. Záver.
Bod 1. Otvorenie, privítanie, program stretnutia komisie.
Predsedníčka komisie Mgr. Eva Chrapková, privítala členov Komisie kultúry,
vzdelávania mládeže a športu pri OZ v Topoľčiankach na druhom zasadnutí
komisie v roku 2019 a oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
Bod 2. Stručné oboznámenie s priebehom „Kultúrneho leta 2019“ (XVII. ročník).
V letných mesiacoch júl a august sa opäť konali koncerty v rámci podujatia „Kultúrne
leto“ v príjemnom prostredí národnej kultúrnej pamiatky, nádvoria
Zámku
v Topoľčiankach. Program bol nasledovný:
7. júl Hudobná skupina AMADEO, skladby v štýle repete, disco, ľudovky a iné
14. júl DH Skýcovanka, dychová hudba zo Skýcova
21. júl Vlasta Mudríková, speváčka a heligonkárka zo Skalitého
28. júl HS FORMAT zo Zlatých Moraviec, ľudovky, repete, hudba 80. rokov, súčasnosť
4. august Ľudo Kuruc Band, Karol Duchoň - najväčšie hity 70. rokov
11. august FSk Topoľnica a DH Podhrušovan z Topoľčianok
18. august Duo Rytmus, hudobno-romantická dvojica známa z televíznej obrazovky
25. august Populárny spevák Salco, Salcove hity, megamixy a nestarnúce melódie
Poďakovanie patrí členom Fotoklubu FoTOP a p. Ivanovi Kĺbikovi za fotografie
z jednotlivých koncertov KL, ktoré sú uverejnené na oficiálnej internetovej stránke
obce.
Bod 3. Poďakovanie členom komisie, ktorí sa aktívne zúčastnili na priebehu IV. ročníka
Folklórnych slávností a Vinobrania.
Predsedníčka komisie Mgr. Eva Chrapková poďakovala za aktívnu účasť členom komisie účinkujúcim v programe folklórnych slávností: vo FSkTopoľnica (R. Kováčovi,
M. Ondriašovi,) a v Dychovej hudbe Podhrušovan (P. Kotorovi). Mgr. M. Kuklovej
poďakovala za prehliadky v Národopisnom múzeu Obce Topoľčianky v čase
od 14:00-tej do 18:00-tej hodiny. Vstup pre návštevníkov múzea bol bezplatný.
Prípravné práce v oblasti propagácie podujatia boli dodržané podľa plánovaného
harmonogramu plnenia úloh. Pripravené a zaslané poštou a e-mailom boli plagáty
do okolitých obcí a do obcí účinkujúcich folklórnych súborov a skupín. Plagát s
pozvánkou boli uverejnené na internetovej stránke našej obce a tiež na stránkach

propagujúcich folklórne podujatia. Odoslané boli aj žiadosti o odvysielanie pozvania
formou obecného rozhlasu v okolitých obciach.
Pripravovali sa a vytláčali
propagačné skladačky o účinkujúcich súboroch s vedúcou FSk Topoľnica Bc. D.
Cigáňovou. (FS STUDIENKA z Bratislavy, FSk DOLINA z Čajkova, KAF HOJANA
zo Žiliny, FSk CERIANKA z Loviec, FSk TOPOĽNICA z Topoľčianok)
Bod 4. Rôzne
■ V mesiaci október pripravuje ZO SZZ a Obec
Topoľčianky „Výstavu ovocia,
zeleniny, kvetov a okrasných kríkov (5. – 7.10.2019). V mesiacoch október,
november a december sa uskutočnia v DKS stretnutia klubu seniorov.
Bod 5. Záver
Na záver predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť na komisii a za
aktívny prístup ku kultúrno-spoločenským podujatiam počas uplynulých mesiacov.
O ďalšom stretnutí komisie budú členovia oboznámení prostredníctvom e-mailových
adries.

Zapísala: Andrea Chrenová, tajomníčka komisie

Mgr. Eva Chrapková, v. r.
predseda komisie

V Topoľčiankach, dňa 9. septembra 2019

