č.

Zápis
zo zasadnutia

Komisie

pre šport,

kultúru

Bohunice,

Prítomní:

Áč, Bubánová,

Bugár,

1/2021

a vzdelávanie

konaného

Obecného

dňa 24.3.2021

zastupitel'stva

o 16:00

obce Jaslovské

hod.

Junas, Halašková

Program:
1.

Otvorenie

2.

Vyhodnotenie
(Kreatívne

súťaží vyhlásených

Vianoce,

3.

Plán kultúrnych

4.

RÔzne

Vianočná

obcou Jaslovské

súťaž-výtvory

Bohunice

zo snehu,

akcií na rok 2021 (vzhl'adom

Maškarný)

na pandemickú

situáciu)

Ku bodu 1 /
Stretnutie

komisie

otvoril

predseda

komisie

Roman Áč a privítal

členov

komisie

na zasadnutí

kornisie.

Ku bodu 2/
Komisia

vyhodnotila

v období

december

výhercov

všetkých

troch

súťaží,

ktoré

organizovala

obec Jaslovské

Bohunice

2020 až marec 2021.

Ku bodu 3/

Vzhradom na pandemickú
pravdepodobne
z podujatí.

situáciu

neuskutoční.

Jedným

z prvých

klientov

zariadenia

Bohunka

Koncert

sa uskutoční

pravdepodobne

Komisia
podujatí
a vystúpí

podujatie,

zorganizovať

s organizovaním

tento

s riaditeí'kou

Koncert

bude benefičný

koncert

Bohunka,

akcií na rok 2021

ako zorganizovať

pre Bohunku,

na ňom skupina,,Bystrík

koncert

Po dohode

po stretnutí

možnosťami,

podujatí,

by sme s časti suplovali

v júni 2021.

sa zaoberala

ktoré je preložené

koncertom

vedíeť

kultúrnych

Banda"

v závislosti

ktorý

aspoň niektoré
bude určený

bez nároku

pre

na honorár.

od pandemických

opatrení,

jún - júl.

hromadných

ZUŠJaslovské Bohunice,

naplánovaných

pred zariadením

v mesiacoch

Ďalšie plánované
Plánujeme

vonku

sa väčšina

niekedy

sa plánuje
s majiterom

koncom

augusta,

resp. aká kapacita

aj podujatie,,Posedenie

ZUŠ p.Baračkovou,
ktorý

z roku 2020 je koncert

vo vel'kokapacitnom
kaštiel'a.

ale vermi záleží,

ako to bude
Týmto

pre dôchodcov".

aj s výročím
stane

Kandráčovci.

bude v tej chvíli povolená.

d'alšou plánovanou

bude s časti spojený

skupiny

kultúrnou
ZUŠ, ktoré

akciou je Vianočný

koncert

bolo v pláne uskutočniť

Kaštiel'a Dezasse, viac informácií

budeme

Ku bodu 4/
Martin

Junas informoval

na zmenu
Športové

opatrení.

prípadoch

Prílohy:

Všetci športovci

zväzy tlačia

P.Bubánová

o dianí v ŠK Blava. Momentálne

upozornila

majú záujem

na vládu Slov.republiky
na to, že pri vysielaní

spolu nekorešponduje

Prezenčná

sa čaká sa vývoj pandemickej

čím skôr začať trénovať,

za obnovenie
repríz prenosov

zvuk a obraz.

amatérskeho

i ked'len

aby vyriešil

listina

Roman Áč
predseda

resp.

po skupinách.

športu.

z omší na obecnom

Obec osloví p.Roháča,

situácie,

ko

kanáli v niektorých
túto

záležitosť.

