Zápisnica napísaná na schôdzi komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu,
ktorá sa konala 22. 08. 2019 v Bohdanovciach nad Trnavou
Prítomní: Bočko I., Ing. Doboš T., Janto B., Kočiská H., Bc. Kovárová M.
Neprítomní: Siantová M., Mgr. Šarvaic M.
Program: 1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie akcií
3. Organizačné zabezpečenie osláv SNP a varenie gulášu
4. Pripravované akcie
5. Diskusia
6. Záver

1. Otvorenie: Schôdzu KK otvoril a prítomných privítal predseda KK p. Bočko.
Oboznámil s programom schôdze.
2. Vyhodnotenie akcií: V uplynulom období od februára 2019 pracovala komisia podľa
plánu práce a zorganizovala v spolupráci s OcÚ a inými organizáciami tieto akcie:
-uvítanie detí do života,
-karneval,
-hravé popoludnie,
-stavanie mája,
-Bohdanovská 7- Beh zdravia,
-Deň matiek,
-MDD,
-Petro – Pavlovský futbal.
3. Organizačné zabezpečenie osláv SNP a varenie guláša: Oslavy SNP budú v našej obci
29. 08. 2019 spojené s varením guláša. Doteraz sa prihlásilo 6 družstiev.
11,00 – 13,00h - príprava družstiev na miestnom ihrisku,
13,00 - 17,00h - varenie guláša na miestnom ihrisku ( družstvá si všetky suroviny zabezpečia
vo vlastnej réžii),
17,00h - slávnostný akt kladenia vencov pri pomníku padlých,
17,45h - ochutnávka a hodnotenie anomymnýchvzoriek guláša,
-zapálenie vatry a opekačka (špekačky, chlieb, horčica )
-Obecný úrad zabezpečí pre všetky družstvá riad ( nie plastový), pitný režim, poháre a chlieb,
-ozvučenie p. Vlachovič , repredukovaná hudba,
-od 12,00h na miestnom ihrisku otvorený bufet,
-výzva ešte sa prihlásiť na varenie guláša.
4. Pripravované akcie na nasledujúce obdobie:
September 2019 - Šarkaniáda,
Október 2019 - Posedenie so staršími občanmi – 13. 10. 2019,
- Lampiónový sprievod spojený s prezentáciou vyrezávaných tekvíc –
29. 10. 2019
December 2019 - Mikuláša vianočné trhy spojené so zabíjačkou – 07. 12. 2019
- Rozlúčka so rokom 2019 – ohňostroj.
- Adventný veniec ?

5. Prítomní diskutovali o pripravovaných aktivitách na nasledujúce obdobie a skonštatovali,
že pripravované akcie je potrebné skôr spropagovať a oboznámiť s nimi širšiu verejnosť, čím
sa zabezpečí aj väčšia účasť na akciách.
6. Schôdzu KK ukončil a prítomným poďakoval za účasť predseda KK p. Bočko.

V Bohdanovciach nad Trnavou: 22. 08. 2019
Zapísala: Helena Kočiská

