Zápisnica z II. zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania mládeže a športu
v Šoporni konaného dňa 15. apríla 2021 o 14.30 hod.
Prítomní:

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

Ospravedlnený:

Radoslav Šmidák

Hostia:

Ing. Martin Gála
Mgr. Adrián Macho
Katarína Plocháňová

Program:
1. Prerokovanie blížiacich sa kultúrnych akciách na rok 2021
2. Prerokovanie programu na oslavy 770. výročia obce od jej prvej písomnej zmienky

1. Prerokovanie blížiacich sa kultúrnych akciách na rok 2021
Predsedkyňa komisie JUDr. Katarína Rutová Sokolová privítala prítomných členov, členov
finančnej komisie a hostí a predniesla body programu.
Komisia začala diskutovať o obecných kultúrnych akciách. Všetci súhlasili, aby sa Deň Zeme
konal v náhradnom termíne. Predbežne by sa mohol konať dňa 01.05.2021, všetko závisí od
opatrení. Po uvoľnení aktuálnych hygienicko – epidemiologických nariadení sa uskutoční
v náhradnom termíne aj podujatie Uvítanie do života. Kaprárske rybárske preteky a Deň matiek
nebudú mať náhradný termín. Akcia Stavanie mája prebehne podobne ako minulý rok. Máj
symbolicky postavia zamestnanci obce. Akcia Deň detí sa uskutoční, ak to epidemiologické
opatrenia dovolia. Bude organizovaná vonku na Rajčure za dodržania hygienických podmienok.

2. Prerokovanie programu na oslavy 770. výročia obce od jej prvej písomnej zmienky
Starosta obce navrhol, že pokiaľ by sa opatrenia neuvoľnili natoľko, aby bol povolený počet
osôb viac ako 1 000 v exteriéri, oslavy 770. výročia obce od jej prvej písomnej zmienky budú
preložené na rok 2022. Všetci prítomní s týmto návrhom súhlasili.
Začala diskusia o pamätnej minci. Pani poslankyňa Plocháňová navrhla, aby sa jedna pamätná
minca dala do každej domácnosti. Mincu si budú môcť občania vyzdvihnúť na Rajčure v stánku. Na
jednu domácnosť bude jedna minca. Ak by chcel niekto viac, mincu si môže zakúpiť.
Všetci prítomní hlasovali za to, aby bola minca obojstranná s priemerom 3,5 cm v počte 2 000 ks.

Taktiež všetci súhlasili, že jedna strana mince bude erb obce s nápisom Šoporňa 1951 – 2021.
Návrhy k druhej strane mince: kostol, mlyny, kaplnka, zvonica Štrkovec, kaplnka Štrkovec,
sochy svätých ktoré sa nachádzajú v dedine. Z návrhov bude urobená vizualizácia mince, a vyberie
sa tá najlepšia.
Do ďalšieho stretnutia majú členovia sa úlohu priniesť návrhy, ako by mal tento deň vyzerať a
navrhnúť historické osobnosti obce.
Ďalšie spoločné zasadnutie komisií sa uskutoční v priebehu mája.
Predsedkyňa komisie pani Rutová Sokolová všetkým prítomným poďakovala a zasadnutie
o 16.30 hod. ukončila.

Predseda komisie: JUDr. Katarína Rutová Sokolová

Zapisovateľka: Veronika Plešová
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