Zápisnica napísaná na schôdzi komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu,
ktorá sa konala 03. 08. 2021 v Bohdanovciach nad Trnavou
Prítomní: Kočiská Helena, Janto Boris, Siantová Monika, Ing. Doboš Tomáš, Bc. Kovárová
Monika
Ospravedlnený: Bočko Ivan
Neospravedlnený: Mgr. Šarvaic Michal
Program:

1. Otvorenie
2. Organizačné zabezpečenie akcie
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Záver

1.Otvorenie: Schôdzu komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu otvoril a
prítomných privítal zástupca predsedu komisie p. Boris Janto.Oboznámil prítomných
s programom stretnutia.
2.Organizačné zabezpečenie akcie
Pripravovanou akciou je – Ukončenie letnej sezóny – prepokladaný termín – 04. 09. 2021
Na ukončenie leta plánuje komisia kultúry pripraviť pre občanov a deti súťaž vo varení
gulášu spojenú s aktivitami pre dospelých a deti. Programom popoludnia bude:
- varenie gulášu – súťaž s ochutnávkou – nahlásenie tímov do 29. 08. 2021 – p. Bočko,
-maľovanie na tvár – Bc. Kovárová Monika,
-skákací hrad pre deti – Bc. Kovárová Monika,
-súťaž v kopaní „ 11 “ na futbalovú bránu- p. Bočko,p. Palšovič Ivan ml.,
-aktivity a súťaže pre rodičov a deti, hudobná produkcia počas akcie – p. Bočko,
- plagáty, materiál na konzumáciu gulášu - p. Bočko,
- bufet na ihrisku – p. Palšovič Ivan ml.
Akcia bude prebiehať na miestnom ihrisku dňa 04. 09. 2021 o 14,00 h.
-vyhodnotenie a ochutnávka gulášu po17,00 h.
-uvažuje sa aj o opekačke na miestnom ihrisku v závere akcie ?
-diplomy – vyhodnotenie vo varení gulášu a kopaní „11“ – p. Bočko,
- pamätné plakety na varenie gulášu – p. Siantová Monika.
3.Rôzne: V nedeľu 20. 06. 2021 bolo uvítanie narodených detí v roku 2020. Akcie sa
zúčastnila p. Kočiská Helena a p. Boris Janto.
-worgautové ihrisko – prvky budú osadené na miestnom ihrisku na konci augusta,
-plán ďalších kultúrnych akcií je otvorený a bude sa realizovať podľa aktuálnej
epidemiologickej situácie.
4.Diskusia: Prítomní členovia komisie diskutovali o pripravovanej akcie , o zložení komisie
na ochutnávku gulášu.
5.Záver: P. Janto ukončil schôdzu a poďakoval prítomným za účasť na stretnutí komisie.

Zápisnicu napísala dňa: 04. 08. 2021Kočiská Helena

