Zápisnica
napísaná na zasadnutí komisie kultúry podnikania a cestovného ruchu
dňa 10.1.2019
prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Pani Erika Lamperová privítala prítomných. Zároveň oboznámila členov komisie
s nasledovným programom:
1. Fašiangy
2. Turíčny jarmok
3. Ľupčianske zvesti
Fašiangy
p.starosta
– bol som oslovený zástupcami FS Dratvárik, jedná sa o zabíjačku, ktorá sa uskutoční
23.2.2019 pri MKS, mali by sme osloviť aj zástupcov FS Dratvárik a Drienka,
odhliadnuc od minulosti, raz aj tak budú spolu vystupovať, zároveň osloviť FS
Partizán, ľupčianskych podnikateľov napr. predajcov syrov atď, ktorí by tu mohli
predávať svoje výrobky;
p. Hričovská
- poďme do toho, urobme sprievod v maskách, ktorý pôjde po obci a končiť bude pri
MKS, večer zábava v maskách, ale nie s voľným vstupom, urobme to tak ako to bolo
doteraz, možno s menšími zmenami, oslovme podnikateľov, ktorí by mali na starosti
bar;
p. Lamperová
- dajme výzvu miestnym podnikateľom, či by sa nechceli prezentovať na tejto akcii;
Turíčny jarmok
p.starosta
- uskutoční sa 11.5.2019 v pôvodných priestoroch, na ihrisku je veľké množstvo
prekážok (striedanie vystupujúcich, občerstvenie atď.), ktoré by nás čakali, ak by sa
spustila revitalizácia námestia, v tomto období sa na určitý čas odloží, stánky by boli
len po ev.kostol;
- treba informovať obyvateľov, že jarmok bude a bude v takomto formáte, vytvoríme
novú mailovú adresu, ktorá bude slúžiť len pre jarmočníkov, sú zlé skúsenosti
z minulých rokov, treba to prehodnotiť koho tu chceme a koho nie;
p. Lamperová
- v niektorých obciach to robia tak, že najmú troch cudzích chlapov, ktorí kontrolujú
jarmočníkov;

p. Stanko
- chýbalo tu, že sme medzi sebou nevedeli, kto čo kde robí, treba určiť hlavného
zodpovedného, najväčší problém bol s odpadom, nemal kto upratovať, my sme aj
s Otkou Solárikovou zbierali a upratovali odpad po jarmoku;
p.starosta
- máte typ kto by to mal byť?
p. Lamperová
- keďže nás je v komisii dosť, vedeli by sme si to ustrážiť;
p. starosta
- navrhujem p. Hričovskú ako základnú organizátorku jarmoku;
Rozdelenie zón:
DETSKÁ ZÓNA – Stankova Petra + Lamperová Erika
GAZDOVSKÝ DVOR – Majer Tibor
REMESELNÍCI – Baláž Daniel
SPRIEVOD – Tončíková Lenka + Polievka Jozef
HLAVNÉ PÓDIUM – Hlaváčová Viktória + Stanko Jozef (Petrík Ivo ako pomoc)
Jarmok bude tento rok bez tomboly;
Kolotoče – dohodne p. starosta;
p. Hričovská
- predpokladaný program a ceny vystupujúcich:
- Ďurica: 4.700, Adamec: 4.000, Polemic: 3.500,Gladiátor: 5.000 €, treba sa rýchlo
rozhodnúť koho vybrať, aby už potom nebolo neskoro;
p. starosta
- ja som zisťoval nasledovné: Lady Colors: 1500 + DPH, Sčamba: 2.500 + DPH,
v priebehu 2-3 týždňov to dáme dokopy a doladíme;
Ľupčianske zvesti
p. Lamperová
- poďakovala za články, ktoré jej boli doručené;
- bude treba doriešiť mailovú adresu, aby sa nestalo, že mi články nebudú doručené, ako
to bolo za predchádzajúceho vedenia obce, doriešiť spoluprácu s p. Gránerovou,
Badánikovou, Dankovou na prípadné aktuálne zmeny v obci (úmrtia, narodenia...);
- plánujem stretnutie s p. starostom a s p. Gránerovou ohľadne spolupráce ĽZ;
- máme vyčíslené 4 čísla pre tento rok aj s grafikom 500/jedno vydanie;
- iná tlač 12 strán cca 600 €;
p. starosta
- ĽZ by mali slúžiť hlavne na komunikáciu s občanmi, napr. pri výstavbe kanalizácie –
do r. 2021 sa musia občania napojiť, potom nasledujú sankcie, v prípade, že bude
urobená revitalizácia námestia, tu sa občania nebudú môcť už pripojiť;
- mohlo by byť zatiaľ vydaných 8 čísiel, príp. dvojčíslo január a február + dvojčíslo
počas prázdnin a ďalší rok to navýšime;

p. Lamperová
- prílohou zvestí bude leták Envipac – odpady, bude sa vkladať do zvestí
a zastrešuje to Tibor Majer;

Ďalšie stretnutie komisie bude 12.2.2019 o 17.00 hodine
p. Lamperová
- viem, že existuje dnes diktafón, ktorý hovorené slovo preloží do PDF formátu
a môže sa to vytlačiť, bolo by dobre keby sa niečo takéto zakúpilo na obci;
p. Stanko
- v obci chýba kalendár podujatí, čo, kde a kedy sa uskutoční;
- už za môjho predsedovania v komisii som mal v pláne stretnutie s podnikateľmi,
neuskutočnilo sa, bolo by dobre, keby sa to zrealizovalo v tomto období;
p. Lamperová
- plánujeme ďalšie akcie:
BABINEC – 8.3.2019
MDD – 1.6.2019
p. Dubšík
- po minulom stretnutí komisie bola zriadená FB stránka komisie, ktorú som musel
zrušiť, momentálne je na webovej stránke odkaz na novú stránku, na ktorú sa dostanú
aj občania bez FB.

zapísala: Zuzana Bačová

