Zápisnica z II. zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania mládeže a športu
v Šoporni konaného dňa 20. mája 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. Konzultácia najbližšieho čísla Šopornianskych novín
2. Prerokovanie doteraz zrušených kultúrnych akcií – možnosť náhradných termínov a diskusia o
blížiacich sa kultúrnych akciách
1. Konzultácia najbližšieho čísla Šopornianskych novín
Predsedkyňa komisie JUDr. Katarína Sokolová privítala prítomných členov a hostí a predniesla
body programu.
Členovia komisie sa zhodli na tom, že júnové číslo novín nebude, z dôvodu menšieho množstva
udalostí, ktoré sa konali v obci. Navrhli však, aby sa v mesiaci september vydalo dvojčíslo so
zameraním aj na situáciu pandémie v celej republike, jej následkov a dopadov na našu obec.
2. Prerokovanie doteraz zrušených kultúrnych akcií – možnosť náhradných termínov a diskusia
o blížiacich sa kultúrnych akciách
Komisia začala diskutovať o obecných kultúrnych akciách. Zhodli sa na tom, že akcia Stavanie
mája (máj postavili zamestnanci obce), Kaprárske rybárske preteky a Deň matiek nebudú mať
náhradný termín.
Ďalej odporučili akcie Uvítanie detí do života, Deň Zeme III. ročník a Deň detí presunúť na
náhradný termín, niekedy koncom júna, začiatkom júla, keď sa situácia ohľadom COVID-19
ukľudní. Náhradné termíny určí vedenie obce. Akcia Deň Zeme by prebiehala ako predchádzajúce
roky, ale podávanie gulášu by sa uskutočnilo na verejnom priestranstve (Rajčura) za dodržania
hygienických podmienok. Akcia Deň detí by bola organizovaná takisto za dodržania hygienických

podmienok, tiež na Rajčure. Pred uskutočnením akcií zasadne kultúrna komisia aby podľa situácie
zvážila, za akých podmienok sa dajú uvedené akcie uskutočniť.
Akcie Rodina na kolesách a Šoporniansku 12-tku odporúča komisia zrušiť. O prichádzajúcich
akciách Hodového festivalu a osláv SNP, resp. Povstaleckého gulášu, zaujme komisia stanovisko na
nasledujúcom zasadnutí dňa 10. júna 2020.

Na záver starosta obce oboznámil všetkých prítomných, že je na sociálnej sieti zriadená nová
oficiálna skupina obce Šoporňa s názvom „Obec Šoporňa – oficiálna FB stránka“. Na túto stránku
môžu obyvatelia obce písať svoje názory, podnety, dotazy a pod. Členom tejto skupiny môže byť
ktokoľvek.
Predsedkyňa komisie pani Sokolová všetkým prítomným poďakovala a zasadnutie o 17.00 hod.
ukončila.

Predseda komisie: JUDr. Katarína Sokolová

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

Zapisovateľka: Veronika Plešová

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

