Zápis č.l/2012
zo zasadnutia komisie pre šport, kultúru a vzdelávanie, konaného dňa 11.1.2012

Prítomní:

Ing. Zachar, Mgr. Danišová, Kubiš, Sersenová, Krajčovič
Ing. Michaicová, Tomašovičová

Program:

1. Privítanie nového člena komisie
2. Stručné zhodnotenie uskutočnených akcií v decembri 2011
3. Pripravované akcie do 31.5.2012
4. Diskusia
5. Záver

K bodu 1: V komisii sme privítali nového člena komisie - p. Mareka Krajčoviča, ktorý bol
zvolený obecným zastupitel'stvom dňa 19.12.2011.
K bodu 2: Od predchádzajúceho

stretnutia sa uskutočnili nasledovné akcie:

•

"Živý Betlehem" - akcia sa konala 25.12.2011 pri kostole Sv.Michala, zúčastnilo sa jej 8
dobrovol'níkov, ktorí zahrali aj scénku - 2x po svätých omšiach, prilákala všetkých
občanov, ktorí sa občerstvili teplým čajom, punčom i medovníčkami, akcia sa konala
prvýkrát, doriešiť treba ozvučenie, inak mala vel'ký úspech a stane sa tradíciou.

•

Silvestrovská kapustnica a Novoročný ohňostroj - akcia sa konala už na Silvestra 31.12.2011, podávala sa kapustnica/bolo
jej vel'a/, varené víno a čaj, v programe
vystúpila známa umelkyňa Maja Velšicová, ľuďom sa najviac páčil ohňostroj, ktorý bol
pre priaznivé počasie dobre viditel'ný, a zábava s Dl-orn, ktorá pokračovala až do
skorých ranných hodín, akcia mala výborný ohlas, stane sa tradíciou

K bodu 3: V tomto roku sa pripravujú nasledovné akcie:
•

Počas januára 2012 sme plánovali stavanie snehuliaka, zimné hry pre deti a stavanie
detských výtvorov zo snehu v amfiteátri - uskutočnia sa len v prípade, že bude viac
napadnutého snehu.

•

Detský maškarný ples - komisia sa zhodla na minuloročnom
návrhu organizovania
školského maškarného plesu, akcia je pre všetky deti a škola má k dispozícii nové
spoločenské priestory, i telocvičňu, Ing. Zachar to prednesie na rodičovskej rade, ktorá
sa bude konať 12.1.2012, termín konania sa prejedná s p.starostkou.

•

Fašiangový sprievod a pochovávanie basy - na sprievod sa nám tento rok prihlásilo viac
mladých I'udí - dobrovol'níkov, masky si pripravia, čo by mohlo prispieť k väčšiemu
záujmu občanov o akciu, program - pochovávanie basy sa nebude konať s FS Blavanka,
oslovili sme FSzo Zelenča.

•

Veľká noc - zostaneme pri tradícii, oslovíme občianske združenia, dobrovol'níkov
i záujemcov z obce, aby nám predviedli tradičné ľudové remeslá - pletenie šibákov,
zdobenie kraslíc, atď., uskutoční sa výstava kraslíc i rôznych dekorácii, a bude aj súťaž
o najkrajšie vel'konočné vajíčko.
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Stavanie obecného mája - program si už nacvičujú deti z MŠ, občania boli spokojní aj
s Dychovou hudbou Dubovanka, tejto akcie sa chcú zúčastniť aj mladí I'udia dobrovol'níci z obce.

•

Deň matiek - o program sa opäť postará ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice, zostaneme pri
tradícii.

K bodu 4: V diskusii vystúpili s podnetnými

návrhmi:

- Ing. Zachar, Kubiš - akciu Fašiangový sprievod, a hlavne pochovávanie basy treba presunúť
z nedele na sobotu (z 19.2. na 18.2.2012) z dôvodu večernej zábavy
- Tomašovičová - mladí ľudia vobci sa chcú podiel'ať na akciách a zriadiť si občianske
združenie, ktoré by malo vel'ký význam pre obec, zameraných na výchovu, vzdelávanie
detí, podporu kultúrnych a športových aktivít, ochranu ŽP, atď.
- Krajčovič - brigáda v obci - v minulosti sa bežne konali brigády, aj v spolupráci so školou,
brigádu zorganizuje a zoženie aj I'udí
- Kubiš - upozornil na termín konania akcie - Deň matiek - koná sa každú 2.májovú nedel'u termín by mal byť 13.5.2012 (v obecnom kalendári je uvedený termín akcie dňa 6.5.2012)
- Ing. Michalcová - na Vel'kú noc môžu pripravovať ozdobené kraslice do súťaže o najkrajšie
vel'konočné vajíčko deti zo ZŠ i MŠ, informáciu oznámi Mgr. Danišová p. riaditel'ovi v ZŠ,
tiež informovala o priebehu výučby angličtiny pre deti od 2 do 9 rokov, je dosť záujemcov,
ukážková hodina sa koná 19.1.2012 v miestnosti vedľa pošty
- Tomašovičová - na gulášovú pohodu oslovíme Partičku, potešil by nás program, v ktorom
by zapojili aj divákov, kontakt zisťujeme cez umelca - Mariána Čekovského
- Kubiš - Marián Čekovský je nielen moderátor, ale aj hudobník, môže v programe na
spomenutej akcii aj zaspievať, Partička by mohla byť výborným programom na akciu
- Tomašovičová - v roku 2013 bude obec oslavovať 900-té výročie svojho vzniku, z tohto
dôvodu sa zisťujú kontakty na moderátorov,
spevákov a hudobné skupiny dopredu,
vyzvala členov komisie, aby dali návrhy:
Kubiš - folklórny súbor Bystrina, moderátori Noro Dolinský a Dodo Kurilák
Ing. Michalcová - Čarovné ostrohy, Michal David, Desmod
Tomašovičová - Ján Kraus, Vilo Rozboril - program Modré z neba, s ciel'om pomôcť
niektorej rodine v Jaslovských Bohuniciach
Krajčovič - No name, moderátori Adela a Pyco

Zapísala:

Ing~=:;i?

L~Ing. Jozef Zachar
predseda komisie

