Zápis
Z 8. zasadnutia Komisie školstva a kultúry pri Obecnom zastupiteľstve v Štrbe
9. novembra 2016
Prítomní: Ing. Dagmar Vincová, Ľubomíra Otčenášová, Jana Doležalová, Mgr. Jana
Pohlodová, Mgr. Ľubomíra Iľanovská, Bc.Marta Macková

Komisia kultúry a školstva pri OZ na tomto stretnutí prehodnotila plán kultúrnospoločenských podujatí v obci Štrba do konca roka 2016
1. Predvianočné stretnutie s dôchodcami – program DFS Štrbianček, ZUŠ – HO, LDO,
výtvarný odbor –
- 13,00 hod - Štrbské Pleso,
- 15,30 hod - Tatranská Štrba,
- 17,30 - Štrba
2. Vianočná slávnosť – pódium pri OcÚ - DFS Štrbianček, FS Štrbän, cirkevné
spevokoly + príhovory kňazov
3. Vianočné trhy a ich pomoc pri zabezpečení
- Organizátor Art café Štrba
- v spolupráci s obcou – viď príloha
4. Riaditeľka ZŠ informovala o pripravovanom podujatí pri príležitosti Dňa učiteľov
v roku 2017 – ZŠ Štrba je poverená pripraviť akciu v rámci spoločného školského
úradu Veľký Slavkov
- Termín 21. apríl 2017
5. Riaditeľka ZŠ informovala aj o veľkom športovom podujatí – Zimná kalokagatia,
ktoré sa bude konať na Štrbskom Plese v športovom areáli.
- Termín 14.-15. marca 2017

Ing. Dagmar Vincová
predsedníčka komisie
Zapísala: Ľubomíra Otčenášová

Príloha k zasadnutiu Komisie školstva a kultúry pri OZ Štrba
Asistencia Obecnej polícii v oblasti dopravy počas konania trhov
Dobrovoľný hasičský zbor
Elektrická prípojka na 380 V
Skoršie zapnutie verejného osvetlenia
Verejné záchody s pracovníčkou – návrh v zdravotnom stredisku
Predajné stánky – Spišská Belá / Obec Štrba – 10 ks
Zastrešenie pódia
Zapožičanie a prevoz :
Stany – veľký biely, stan pre zvukára
Pivné súpravy, odpadkové koše
Drevené zábrany – oplotenie zabíjačky
-zákaz prejazdu na námestie
Vyčistiť prístrešok na kontajnery
Miestnosť pre účinkujúcich –
Stráženie objektu v nočných hodinách
Oslovenie DFS Štrbianček a ZUŠ Štrba
Dočasná demontácia úradnej tabule pred poštou
Parkovanie pre účinkujúcich /pred Ocú/
Parkovanie pre predávajúcich /na ulici SNP/
Letáky A5/A6 do každého domu v Štrbe
Rozvešanie plagátov v miestnej časti Tatranská Štrba, Štrbské Pleso
V prípade snehových podmienok vyčistenia od snehu priestranstvo, kde sa
uskutočnia trhy. Príspevok na tradičnú zabíjačku
Zabezpečenie zvukára na celú nedeľu
Do Vianočných pozdravov pripojiť pozvánku
Reklama – Podtatranské noviny, OTV – čítané noviny s plagátom, miestny
rozhlas aj v okolitých obciach

