Zápisnica z III. zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania mládeže a športu
v Šoporni konaného dňa 10. júna 2020 o 16.00 hod.
Prítomní:

JUDr. Katarína Sokolová
Mgr. Miroslava Baranová
PaedDr. Jozef Búran
PaedDr. Eva Kabrhelová
PhDr. Monika Práznovská
Dušan Ščípa

Ospravedlnený:

Radoslav Šmidák

Hostia:

Ing. Martin Gála
Marián Petráš
Mgr. Adrián Macho

Program:
1. Prerokovanie uskutočnenia kultúrnych akcií

1. Prerokovanie uskutočnenia kultúrnych akcií
Predsedkyňa komisie JUDr. Katarína Sokolová privítala prítomných členov a hostí a predniesla
bod programu.
Akcia Deň Zeme III. ročník komisia odporúča presunúť na deň 20. jún 2020 so začiatkom 9.00
hod. pred OcÚ. Podávanie gulášu bude na verejnom priestranstve (Rajčura).
Starosta obce navrhol, aby sa každý rok na konci akcie vysadil vždy jeden strom na určitom
mieste.
Deň detí sa uskutoční v náhradnom termíne 28. jún 2020 v poobedňajších hodinách. Pre deti
budú prichystané rôzne súťaže, dva kolotoče – detská manéž a detský reťazový kolotoč
s podmienkou, že každú hodinu prebehne dezinfekcia kolotočov. Z hygienických dôvodov komisia
neodporúča sprievodné akcie ako vodný futbal, skákací hrad, maľovanie na tvár, hasičskú penu,
jazdu na poníkoch. Takisto nebude ani tombola, ako to bolo zvykom predchádzajúce roky. Komisia
odporúča za dodržania hygienických opatrení súťaže s loptou, skákanie vo vreci a trampolínu.
Hodový festival sa uskutoční v dňoch 7. - 9. august 2020 bez kultúrneho programu, nakoľko nie
je možné dodržať nariadené hygienické opatrenia za účasti nad 1 000 ľudí. Kolotoče a sv. omša
zostávajú. Komisia odporúča počas hodových slávností zrealizovať posedenie pri hudbe
s občerstvením na Rajčure za dodržania hygienických nariadení maximálne do 02.00 hod. v piatok
a v sobotu.
Oslavy SNP (povstalecký guláš) sa uskutočnia 29. augusta 2020 bez kultúrneho programu.
Tradične bude súťaž vo varení gulášu, súťaž v pečení pagáčov, streľba zo vzduchovky a kladenie
venca k pamätníku. S touto akciou bude spojená výstava zeleniny a ovocia v škole.

Predsedkyňa komisie pani Sokolová všetkým prítomným poďakovala a zasadnutie o 16.45 hod.
ukončila.

Predseda komisie: JUDr. Katarína Sokolová

.....................................................

Zapisovateľka: Veronika Plešová

.....................................................

