Zápisnica napísaná na schôdzi komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu,
ktorá sa konala 22. 10. 2018 v Bohdanovciach nad Trnavou
Prítomní: Kočiská Helena, Siantová Monika,Jakubcová Oľga, Mgr. Janček Juraj,PhD,
Bočko Ivan
Program: 1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie aktivít
3. Pripravované aktivity na nasledujúce obdobie
4. Diskusia
5. Záver
1. Schôdzu komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu otvorila a prítomných
privítala predsedníčka
komisie p. Helena Kočiská. Oboznámila prítomných
s programom stretnutia.
2. Vyhodnotenie predchádzajúcich aktivít:
- 23. 07. 2018 – športové hry seniorov okresu Trnava - pomoc na športových hrách (
Kočiská, Jakubcová, Bočko ) – účasť 390 seniorov – veľmi krásna, dobre zorganizovaná
akcia, poďakovanie a obdiv patrí všetkým seniorom a ich vedúcim,
- august 2018 – oslavy SNP – kladenie vencov k pomníku padlých vojakov, opekačka na
ihrisku,
- 14. 10. 2018 – Posedenie so staršími občanmi a jubilantami v KD – spevácka skupina
Bohdanovčan a Trnafskácimbalofka pod vedením primáša Petra Reitera,
Všetky akcie mali dobrú účasť občanov,boli na úrovni a veľmi úspešné.
3.Pripravované aktivity -október – december 2018:
29. 10. 2018 – lampiónový sprievod dedinou – stretnutie o 18,00 h. pred KD Bohdanovce
n/T. , trasa ako po iné roky – ku kostolu cez uličku okolo Kvetanových do Farskej uličky,
okolo potoka cez Majerskú uličku hore dedinou ku KD.
- plagáty – p. Bočko
- čaj, poháre – p. Kolarovičová, p. Jakubcová, p. Siantová,
- hlásenie, lízatká – p. Kočiská, svetlá – p. Lenivý, zabezpečenie bezpečnosti na ceste – p.
Janto,
Hravé popoludnie – stolové spoločenské hry v KD výzva Šelpiciam – 18. 11. 2018 - ?
Zhotovenie adventného venca– sobota 01. 12. 2018 - ?
Mikuláš 2018 a posvätenie adventného venca – 08. 12. 2018 ?
Vianočné trhy2018 ?
Ohňostroj a rozlúčka s rokom 2018 ?
Akcie sú v štádiu príprav a po dohode s novými poslancami po komunálnych voľbách.
4.Diskusia: Prítomní členovia komisie diskutovali a vyjadrovali svoje pripomienky a nápady
k pripravovaným aktivitám a prerozdelili si zadané úlohy. Predsedníčka komisie poďakovala
všetkým členom za doterajšiu účasť a pomoc pri zabezpečovaní podujatí.
5.Záver: P. predsedníčka poďakovala všetkým členom komisie za vzornú spoluprácu počas
celého predchádzajúceho obdobia - 4 rokov.
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