
Zápisnica zo zasadnutia kultúrno-športovej komisie – 16.10.2019 

 

Prítomní: Martin Majtán, Ľubica Chudá, Dana Mikušová 

 

1; Posedenie s dôchodcami 2019 

Na túto akciu máme v rozpočte 1500€. Organizovaním je poverený Martin Majtán. Na úvod sa 
prihovorí seniorom zástupca starostu Denis Kristek, po ňom vystúpia deti zo školského klubu. 
V programe ďalej vystúpi DH Rovina z Veľkých Kostolian. V prestávkach zahrá na harmonike 
Robo Schaller, prebehne losovanie tomboly a budú obdarovaní jubilanti, ktorí mali v roku 2019 
70, 75, 80, 85 a 90 rokov. 

2; Hody 2019 

Na túto akciu máme v rozpočte 1500€. Tento rok bude Obecný úrad organizovať iba piatok. 
Sobotu sme ponúkli na skúšku agentúre. Organizovaním piatkového programu je poverený 
Martin Majtán. Na tzv. piatočných „Divadelných hodoch“ vystúpi divadlo DINO z Hornej stredy, 
ktoré zahrá komédiu Pohreb. Po divadelnom vystúpení bude nasledovať posedenie pri vínku. 
Sobotný program bude pod záštitou agentúry Crea. 

 
3; Viano čný program – plán 

Na adventný program máme v rozpočte 1000€. 

Na 1. adventnú nedeľu bude rozsvietenie vianočného stromčeka a zapálenie 1. adventnej 
sviece bez sprievodného programu. 

Na 2. adventnú nedeľu bude Mikuláš v kultúrnom dome. V programe vystúpi bábkové divadlo 
Jaja z Bratislavy. Po predstavení Mikuláš rozdá deťom balíčky, ktoré zafinancuje Obecný úrad. 

Vo štvrtok 12. decembra budú v kultúrnom dome Vianočné trhy, na ktorých bude ZŠ, MŠ a CVČ 
prezentovať svoje výrobky. 

V sobotu 14. decembra bude v kostole sv. Martina Vianočný koncert DH Boršičanka z Moravy. 
Organizátorom bude Obecný úrad. 

Na 3. adventnú nedeľu je naplánovaný Vianočný program v kultúrnom dome. Poverená 
programom je riaditeľka CVČ Nataša Pažitná. 

V sobotu 21. decembra bude v centre obce Vianočná kapustnica. Na túto akciu máme 
v rozpočte 700€. O akciu sa postará Červený kríž, Klub seniorov a DHZ Drahovce v spolupráci 
s Obecným úradom. 

 

4; Novoro čný program do kalendára 2020 

Program do obecného kalendára na rok 2020 má byť uzatvorený do konca novembra. Martin 
Majtán osloví organizácie, ktoré majú záujem uverejniť svoje akcie a fotografie do kalendára. 



5; Návrh akcií na rok 2020 vrátane navrhnutia sumy do rozpo čtu na rok 2020  

02.04. 75. výročie oslobodenia obce  100€ 

30.04. Stavanie mája    700€ 

10.05. Deň matiek     400€ 

16.05. Deň kvetov    100€ 

28.08. Kladenie vencov k SNP  100€ 

29.08. Drahovské vrtochy (10. ročník) 8000€ 

20.09. Drahovská desiatka(43. ročník) 2500€  

17.10. Posedenie dôchodcov   1600€  

13.11. Divadelné hody   1000€ 

14.11. Hody Drahovce   1500€ 

06.12. Mikuláš     1000€ 

19.12. Vianočná kapustnica   800€  

 
6; Drahovské vrtochy 2020  

V roku 2020 navrhujeme navýšiť rozpočet na 8.000 EUR, nakoľko máme pred sebou 10. 
výročie. Kultúrna komisia doporučuje ponechať organizáciu v réžii obecného úradu. 

 

V Drahovciach 16.10.2019 

 

           __________________________________ 

       Martin Majtán – poverený predsedom  

             kultúrno-športovej komisie 
 


