
Zápis zo stretnutia  

Komisie školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí  

dňa 22.3.2019 

 

Program stretnutia: 

 

- Organizačný plán podujatia „Podolské hody 2019“ 

- Organizačný plán podujatia „Stavanie MÁJA“ 

- Vecná diskusia 

 

Podolské hody 2019 

 

 Majstrovský zápas OŠK Podolie -Uhrovec (nedeľa 28.4.2019) 

- Preveriť možnosť odohrať futbalový zápas v SOBOTU (Tomáš) 

 

 Hodová zábava 

- Hudobné kapely: MAFIA Corner + TRAKY + Better time (celovečerná doprovodná kapela) 

- presný časový harmonogram vystúpení bude upresnený neskôr 

 Predbežne: 21:30 Traky,           

23:30 Mafia Corner 

 

- Vytvoriť plagát podujatia (Tomáš) 

- Vytvoriť návrh vstupeniek (Tomáš) 

- cena v predpredaji 5€ , na mieste 7€ 

- predpredaj- OcÚ + Bufet pod Lipami 

- pri kúpe 6 a viac kusov vstupeniek možnosť rezervácie stola 

- Objednať identifikačné pásky na ruku (Tomáš) 

- Zabezpečiť SBS- osloviť Mareka Piscu + Alina Barančíka (Rasťo), pri vstupenky Juraja Babulica 

(Tomáš) 

 

- Občerstvenie 

- jedlo počas akcie po dohode nebudeme pripravovať 

- zoznam alkoholu ktorý sa bude podávať: KB, rum- Captain Morgan, Borovička, Vodka, 

Fernet, víno B+Č + čapované pivo (nutné zabezpečiť pípu-osloviť Mirku Ohrablovú- Rasťo) 

- zoznam nealka: čapovaná kofola, minerálky, džús, sladené vody 

- počty budú upresnené neskôr (Tomáš+Rasťo) 

- personál v bare počas akcie: Bohuš, Danka, Veronika, Monika 

 

- Vstup na akciu len pre 15+ (mladší v sprievode rodičov) 

- Propagácia akcie- FB, rozhlas,... (Rasťo + Tomáš) 

 



 

 Bábkové divadlo 

- Zabezpečuje Rasťo- 27.4.2019 Kino 

 

 Dychová hudba DRIETOMANKA 28.4.2019 

- Park miniatúr o 16:00 

- Zabezpečiť lavičky (Rasťo+ poslanci) 

- V prípade nepriaznivého počasia zabezpečiť priestory v KD (bude určené v deň konania) 

 

 

Stavanie mája 30.4.2019 

- Štart o 17:00 pred KD Podolie 

- Plánovaný program v poradí: 

1. ZŠ -program 

2. MŠ + folklórny krúžok 

3. Družina(program) + Dych. Hudba Podolanka 

4. Stavanie mája + Deti v krojoch + Podolanka 

5. Folklórny súbor Slnečnica 

6. Harmonika (ak bude dostupná) 

 

- Občerstvenie 

- Cigánska na grile – cca 150 porcií(kuracích=cca 20 kg mäsa) + 30 ks klobás (vystupujúci) 

- olej, horčica/kečup, kapusta, cibuľa, 150 ks žemlí + chleba (Ščepková Danka) 

- prípravu a vydávanie cigánskej zabezpečí Tomáš+ Buhuš + 1 ďalšia dostupná osoba 

- Výčap- pivo + víno + kofola a iné pochutiny ktoré zostanú z hodov (Peter Burza+ Jozef Gúčik) 

 

 

 

 

 

V Podolí dňa  26.3.2019      Ing. Tomáš Bobocký 

 


