Zápisnica napísaná na schôdzi komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu,
ktorá sa konala 09. 04. 2018 v Bohdanovciach nad Trnavou
Prítomní: Kočiská Helena, Siantová Monika,Jakubcová Oľga, Mgr. Janček Juraj,PhD,
Bočko Ivan
Program: 1. Otvorenie
2. Zhodnotenie aktivít za obdobie február – apríl 2018
3. Organizačné pokyny k aktivitám na obdobie apríl – jún 2018
4. Diskusia
5. Záver
1. Schôdzu komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu otvorila a prítomných
privítala predsedníčka komisie p. H. Kočiská. Oboznámila prítomných s programom
stretnutia.
2. Zhodnotenie aktivít za uplynulé obdobie:
11. 02. 2018 – maškarný ples v KD,
25. 02. 2018 – uvítanie detí do života – 28 detí ( Kočiská),
08. 04.2018 – V Bohdanovcách pri pesničke - koncert FS Bohdanovčan za účasti troch
súborov ( FS Senior klub z Opoja, Mužská spevácka skupina Záruby Smolenice,
Detská ľudová hudba Brezinka a ľudová hudba Brezina Boleráz ) – Siantová, Kočiská,
Janček, Jakubcová.
3. Organizačné pokyny k plánovaným aktivitám na mesiace apríl – jún 2018:
21. 04. 2018 – upratovanie obce –Deň zeme – (22. 04.) - výzva obecným rozhlasom,
aby si občania sami vyčistili okolie svojich priestranstiev a pripravili biologický odpad
na 5 stanovištiach, ktoré budú určené a označené (most v Bohdanovciach za potokom,
pri bare, na vŕšku pri p. Ryškovi, zberný dvor, križovatka k Elastiku). Asi o 11, 00 h.
bude odpad odvezený na zberný dvor traktorom. O 14, 00 h. bude brigáda občanov aj
detí pokračovať pred KD, ZŠ, MŠ a kostolom, kde by sa vyčistili verejné
priestranstvá. Upratovanie a brigáda by sa ukončiliopekačkou. Treba zabezpečiť
igelitové vrecia, rukavice a pitný režim. Plagát a vyhlasovanie – p. Bočko.
30. 04. 2018 – stavanie mája pre PZ – v predvečer 1. mája sa bude stavať máj za
spolupráce HZ a speváckej skupiny Bohdanovčan – čas bude upresnený.
01.05. 2018 – 20. ročník Bohdanovskej7 a Behu zdravia v Bohdanovciach n/T.
v spolupráci s obcou Šelpice. K organizovaniu tejto akcie sú už pokyny a úlohy
zadané a najbližšie dohodnuté stretnutie na 25. 04. 2018.
13. 05. 2018 – slávnostná akadémia ku Dňu matiek v KD Bohdanovce n/Trnavou
o 15, 00 h. V programe vystúpia deti z MŠ a ZŠ Bohdanovce n/T.
01.06. 2018 – MDD – oslavy - v sobotu: 02. 06. 2018 na ihrisku za KD
v spolupráci s DHZ, PZ Jarabica v Bohdanovciach n/T – Cesta rozprávkovou
krajinou.Súťaže, aktivity a divadielko pre deti.
Všetky akcie a aktivity sú návrhom, budú ešte upresnené a občania budú priebežne
informovaní plagátmi a vyhlasovaním v miestnom rozhlase.
4. Diskusia: Prítomní členovia komisie diskutovali o pripravovaných akciách
a aktivitách.
5. Záver. P. Kočiská ukončila schôdzu a poďakovala prítomným za účasť na doterajších
aktivitách aj za účasť na stretnutí komisie.
Zápisnicu napísala dňa: 09. 04. 2018Kočiská Helena

