Zápisnica napísaná na schôdzi komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu,
ktorá sa konala 14. 11. 2018 v Bohdanovciach nad Trnavou
Prítomní: Kočiská Helena, Siantová Monika, Mgr. Janček Juraj, PhD., Bočko Ivan,
Prizvaní: Ing. Tomeková Mária, Mgr. Kovárová Monika, Janto Boris
Ospravedlnená: Jakubcová Oľga
Program: 1. Otvorenie
2. Organizačné zabezpečenie pripravovaných aktivít
3. Diskusia
4. Záver
1. Schôdzu komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu otvorila a prítomných
privítala predsedníčka
komisie p. Helena Kočiská. Oboznámila prítomných
s programom stretnutia.Na stretnutie boli prizvaní – Ing. Tomeková – predsedníčka
Senior klubu, Mgr. Kovárová Monika, Janto Boris.
2. Organizačné zabezpečenie aktivít na mesiace november – december 2018:
- 01.12.2018 – zhotovenie adventného venca pri PZ – p. Lenivý a p. Kolarovičová
prekontrolovať a pripraviť veniec, osvetlenie k zhotoveniu adventného venca,
- 02. 12. 2018 - posvätenie adventného venca po omši –p. farár,
- 08. 12. 2018 - vianočné trhy spojené s príchodom Mikuláša,
- plagát , farbičky – p. Bočko, – osloviť Mikuláša,
- registrácia predajcov na trhoch - p. Tomeková,
- predaj kapustnice – DHZ Bohdanovce n/T – p. Janto,
- vzadu v KD pripravené stoly, papiere, farbičky, obálky s adresou – Ježiško 999 99 –p.
Kočiská, p. Bočko, p. Siantová
- balíčky od Mikuláša, obálky s adresou, papiere, stromček do KD ako výzdoba – p.
Kolarovičová,
Časový harmonogram vianočných trhov:
14,00h. – začiatok trhov v KD
16,00h. – vystúpenie detí z MŠ, ZŠ, kreslenie a písanie želaní Ježiškovi,
17,00h. – príchod Mikuláša – rozdávanie balíčkov,
18,00h. – záver vianočných trhov.
4.Diskusia: Prizvaní hostia / p. Janto, p. Kovárová / navrhujú nové akcie a aktivity na
nasledujúce obdobie – ponechať pre kultúru rezervu – divadielka, skákacie hrady a tak
pritiahnúť občanov a zvýšiť záujem a účasť na pripravovaných akciách. Prizvaní hostia
prisľúbili pracovať a pomáhať na príprave kultúrných podujatí a aktivít v obci v nasledujúcom
období. Členovia komisie diskutovali a vyjadrovali svoje pripomienky a nápady
k pripravovaným aktivitám a prerozdelili si zadané úlohy.
5.Záver: P. predsedníčka poďakovala všetkým členom komisie za vzornú spoluprácu
a ukončila schôdzu.
V Bohdanovciach nad Trnavou, dňa: 14. 11. 2018
Zápisnicu napísala:Kočiská Helena

