Z Á P I S N I C A č. 4/2019
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
pri OZ v Topoľčiankach vo volebnom období rokov 2018 – 2022
zo dňa 7.12.2019
_______________________________________________________________________
Reg. č.: 385/2019
Registratúrna značka: UJ6/A-10
Prítomní: členovia komisie podľa prezenčnej listiny
Miesto konania: Obecná knižnica Topoľčianky
Čas konania: 17:00 – 18:00 hod.
Program: 1. Otvorenie, privítanie, program stretnutia komisie.
2. Stručné zhrnutie priebehu kultúrno-spoločenského podujatia „Stretnutie detí
so Sv. Mikulášom“.
3. Stručné oboznámenie s najbližšími podujatiami, december 2019 - apríl 2020.
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 záverečnom zasadnutí
komisie v roku 2019 a oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
Bod 2. Stručné zhrnutie priebehu kultúrno-spoločenského podujatia „Stretnutie detí so
Svätým Mikulášom“.
■ Po minuloročnej pozitívnej skúsenosti sme aj v tomto roku z dôvodu aby všetci
rodičia mohli vidieť z hľadiska svoje deti počas vystupovania, realizovali riešenie
zabezpečenia služby dvomi členmi komisie v mikulášskych čiapkach, ktorý
stáli počas celého kultúrneho programu detí na takom mieste, aby vedeli v prípade
potreby nerušene upozorniť ľudí na potrebné dodržanie primeraného odstupu od
účinkujúcich detí.
■ V tomto roku k nám zavítala na
obľúbené kultúrno-spoločenské podujatie
„Stretnutie detí so Svätým Mikulášom“ regionálna televízia Nitrička, ktorá pripravila
krátku správu z udalosti, odvysielaná bude v hlavnom spravodajstve televízie.
Správu z udalosti tvoria okrem ukážok z programu účinkovania detí aj rozhovory s
návštevníkmi podujatia, deťmi, predsedníčkou kultúrnej komisie Mgr. E. Chrapkovou
a so Svätým Mikulášom, ktorému položila pani moderátorka niekoľko otázok pri jeho
odchode na koči ťahanom párom zapriahnutých bielych koní.
■ Aj v tomto roku boli pripravené pre návštevníkov stánky s občerstvením, ktoré
ponúkali vianočné koláčiky a horúci čaj pre deti a tiež lokše s tukom, varené vínko
a vianočný punč na zahriatie. Atmosféru podujatia dotvorili stánky s vianočnými
oblátkami, trubičkami, adventnými venčekmi, ikebanami a vianočnými ozdobami.
Skauti pripravili skvelú kapustnicu, nealkoholický punč pre deti a jabĺčka v karameli.
Bod 3. Stručné oboznámenie s najbližšími podujatiami, december 2019 - apríl 2020.
26.12.2019 Štefanská zábava na Tatrane /Tatran šport, s.r.o./
26.12.2019 Štefanská zábava v DKS, hrá HS Kašubovci, organizátor PM Mont
31.12.2019 Vatra samostatnosti a Silvestrovský ohňostroj, centrum obce o 18:30 hod.
/Obec Topoľčianky, ZO SZZ,DHZ Topoľčianky/
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Detský farský ples, DKS
Farský ples, hrá DJ Matúš Turza, DKS
Ochutnávka mladých vín vinohradníkov Topoľčianok, DKS
Ples športovcov, DKS, usporiadateľ ŠK Topoľčianky
Záhradkársko-vinohradnícke posedenie, DKS, usporiadateľ ZO SZZ
Rodičovská zábava, hrá Hudobná skupina FORMAT, DKS
Detský karneval a súťaže detí MŠ SNP Topoľčianky, DKS
Ochutnávka zabíjačkových špecialít a fašiangový kultúrny program,
centrum obce
Venček žiakov VIII. ročníka ZŠ Topoľčianky, slávnostné ukončenie kurzu
spoločenských tancov
Fašiangový sprievod obcou s FSk Topoľnica a DH Podhrušovan
Fašiangová zábava, hrá DJ Mandy, DKS
Fašiangové posedenie členov OZ Seniorklub Topoľčianky, DKS
Parlamentné voľby, voľby poslancov do NR SR
VČS ZO SZZ, DKS
Hodnotiaca členská schôdza MS SČK a divadelné predstavenie, DKS
VČS, Urbársky spolok, DKS
VČS DHZ Topoľčianky, DKS
Beh oslobodenia Topoľčianok, 46. ročník, miestny park
Starostovská kvapka krvi, DKS
Ochutnávka vín, vyhodnotenie, ZO SZZ, DKS
Stavanie MÁJA a kultúrny program, centrum obce
Vernisáž XI. ročníka Medzinárodnej fotografickej výstavy
(výstava potrvá do 6.5.2020)
/A. Chrenová

Bod 4. Rôzne
■ Mgr. P. Kotora pozval prítomných v mene spoluorganizátora STO Topoľčianky na
zajtrajší Vianočný stolnotenisový turnaj.
■ Po pozitívnej odozve občanov, z dvoch predchádzajúcich rokov, zostáva čas
tradičného Silvestrovského ohňostroja a Vatry samostatnosti dňa 31.12. aj tomto
roku posunutý z pôvodného času na hodinu 18:30 /A. Chrenová
Bod 5. Záver
Na záver predsedníčka komisie poďakovala za aktívny prístup členom komisie
počas celého kalendárneho roka 2019 a zaželala prítomným príjemné prežitie
nadchádzajúcich sviatkov v kruhu svojich najbližších.
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 7. decembra 2019

