Zápisnica napísaná na schôdzi komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu,
ktorá sa konala 18. 05. 2021 v Bohdanovciach nad Trnavou
Prítomní:

Kočiská Helena, Bočko Ivan, Janto Boris

Ospravedlnení: Bc. Kovárová Monika, Mgr. Šarvaic Michal,, Siantová Monika, Ing. Doboš
Tomáš
Program:

1. Otvorenie
2. Plán aktivít na najbližšie obdobie
3. Diskusia
4. Záver

1. Schôdzu komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu otvoril a prítomných
privítal predseda komisie p. Ivan Bočko. Oboznámil prítomných s programom
stretnutia.
2. Plán aktivít na najbližšie obdobie: mesiac máj 2021 – august 2021
Nakoľko sa epidemiologické opatrenia iba pomaly uvoľňujú členovia komisie sa
zhodli a navrhli, že sa Deň detí, tak ako sme ho organizovali po minulé roky
nezrealizuje.
29. 05. 2021 –a zorganizovanie brigády rekonštrukcia detských ihrísk / pri KD aj
pri bytových domoch s účasťou aj iných občanov a poslancov. Navrhla sa výmena
piesku v pieskoviskách, oprava, brúsenie a nátery drevených prvkov na detských
ihriskách, ktoré sú už v zlom stave. Namiesto balíčkov pre deti zakúpiť nový hrací
prvok na detské ihrisko – hojdačka, detský kolotoč ?
06. 06. 2021 – uvítanie detí do života ?
10. 07. 2021 – popoludnie pre všetkých občanov a deti - varenie gulášu spojiť
s hrami detí / skákací hrad / v spolupráci DHZ a poľovníckym združením Jarabica, ale
iba, keď budú dobré podmienky na stretávanie sa.
30. 08. 2021 – oslavy SNP – spojené s opekačkou na miestnom ihrisku.
Tieto návrhy boli navrhnuté, iba vo veľmi úzkom kruhu členov komisie v počte 3. Do
budúcnosti treba, aby sa stretnutia zúčastnili aj ostatní členovia komisie. Predseda komisie p.
Bočko bude o návrhoch diskutovať s vedením Obecného úradu.
3. Diskusia: Prítomní členovia komisie p. Janto a p. Kočiská diskutovali
o pripravovaných akciách a aktivitách. Úlohy a povinnosti budú podrobnejšie
dohodnuté na najbližšom stretnutí komisie.
4. Záver. P. Bočko ukončil schôdzu a poďakoval prítomným za účasť
komisie.
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