Zápisnica napísaná na schôdzi komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu,
ktorá sa konala 14. 05. 2018 v Bohdanovciach nad Trnavou
Prítomní: Kočiská Helena, Siantová Monika,Jakubcová Oľga, Mgr. Janček Juraj,PhD,
Bočko Ivan, Janto Boris
Program: 1. Otvorenie
2. Zhodnotenie aktivít
3. Organizačné pokyny k MDD
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:
30. 04. 2018 –stavanie mája pred HZ – poďakovanie patrí hasičom, ktorí máj stavali a
speváckej skupine Bohdanovčan. Speváci nás potešili svojim pekným spevom aj na
posedení v PZ.
01. 05. 2018 – Bohdanovská 7 – Beh zdravia – 20. ročník – zúčastnilo sa veľa pretekárov aj z radov detí a dospelých. Trasa pre deti nad 7 rokov bola príliš dlhá a náročná.
Víťazi vo všetkých kategóriách boli odmenení pohármi, medailami, tričkami s logom,
a diplomom. Každý účastník dostal pamiatkový predmet. Čísla boli zlosovateľné,
pretekári si losovali tombolu. Pripravených boli 32 cien. Poďakovanie patrí celého
organizačnému tímu, starostom oboch obcí, sponzorom tomboly, zapisovateľkách
a poľovníkom za guláš.
13. 05. 2018 – slávnostná akadémia ku Dňu matiek. V KD Bohdanovce n/T sa konala
slávnostná akadémia k sviatku matiek. Svojim programom potešili prítomné mamy
a staré mamy deti z MŠ aj zo ZŠ. Poďakovanie patrí p. učiteľkám, ktoré deti na
vystúpenie pripravovali a p. učiteľkám z MŠ, ktoré robili výzdobu KD. Každá mama
dostala pekný karafiát po skončení osláv.
3. Organizačné pokyny k plánovanej aktivite:
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. Stretnutia sa zúčastnil a veliteľ HZ – p. Boris Janto. Pozvaný bol aj predseda PZ – p. Scheldbauer, ktorý sa ospravedlnil.
P. Janto oboznámil prítomných s aktivitami, ktoré hasiči pripravia pre deti pri príležitosti sviatku detí.Budú to 4 stanovištia a súťaže pre deti s hasičskou tematikou, zásah
hasičov – hasenie požiaru, jazda hasičským vozidlom, vedomostné otázky z hasičskej
oblasti. Pripravia si občerstvenie pre deti aj ostatných prítomných za prijateľné ceny.
KK pripravuje pre deti 5 stanovíšt s úlohami a aktivitami z jednotlivých rozprávok.
Zapojiť chceme aj staršie deti, ktoré by pomáli na stanovištiach. Cesta rozprávkovou
krajinou by bola v blízkosti ihriska, parku a materskej školy. Stanovištia budú označené a deti po absolvovaní aktivít dostanú do preukazu pečiatky a po ukončení ich čaká
odmena.
PZ Jarabica tiež pripraví pre deti súťaže.
Na záver bude pre deti pripravené bábkové divadlo a záverečné prekvapenie.
Plagát k MDD pripraví p. Bočko.

4. Diskusia: Prítomní členovia komisie a p. Janto diskutovali o pripravovaných akciách
a aktivitách. Rozdelili si úlohy a povinnosti a dohodli najbližšie stretnutie
s mládežníkmi na 20. 05. 2018, kde si rozdelia úlohy podrobnejšie.
P. Janto pozval všetkých na súťaž s historickými striekačkami / kočmi/, ktorú
pripravujú na 16. 06. 2018 v Bohdanovciach n/T. za účasti asi 10 družstiev.
5. Záver. P. Kočiská ukončila schôdzu a poďakovala prítomným za účasť na doterajších
aktivitách aj za účasť na stretnutí komisie.
Zápisnicu napísala dňa: 14. 05. 2018Kočiská Helena

