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Zápisnica

zo zasadnutia komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny, seniorov, 
dotácií a komunitného plánovania konanej dňa 7.7.2016 o 16.00 hodine na

mestskom úrade Leopoldov

PROGRAM:

1.
Prehľad uskutočnených akcií od apríla do júna 2016 a ich finančné vyúčtovanie 
- sumárna informácia.

2.
Celoplošný plagát s prehľadom akcií na rok 2016

3.
Nákup pivných setov a nákup kroniky

4.
Hodové slávností -  prosba

5.
Termínové odsúhlasenie hodových zábav pre hasičov a pre futbalistov

6.
Informácia o žiadaných dotáciách od TTSK a od iných sponzorov

7.
Kniha „ Staviator II“

8.
Podujatie: Posvätenie bastionov a brán pevnosti -  termín 30.9.2016 (v piatok)

9.
Poďakovanie za účasť
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1. PREHĽAD USKUTOČNENÝCH AKCIÍ OD APRÍLA DO JÚNA 2016 
A FINANČNÉ VYÚČTOVANIE

22.4.2016 -  DEŇ ZEME
Bola vyhlásená výtvarná súťaž pri príležitosti medzinárodného dňa Zeme. Žiaci 
ZŠ pripravili krásne výtvarné práce, ktoré boli vystavené na mestskom úrade. 
Najlepšie z nich boli ocenené peknými cenami. V parku, na námestí sv. Ignáca a 
v priestoroch športového areálu sa konala pri tejto príležitosti brigáda. Žiaci boli 
pochválení a bolo im poďakované aj na webových stránkach mesta 
a v dvojtýždenníku „Fraštacké noviny“.
(celkové finančné náklady na akciu: 69,84 Eur)

28.4. 2016 -  BESEDA s p.Viliamom Hrabovským
V mestskej knižnici krstil knihu „MY MESTEČANIA“ pán Viliam Hrabovský.

v

Krstným otcom bol pán Oliver Siatkovský. Prezentáciu knihy popísala 
v časopise LEOPOLDOV p. Iveta Pospíšilová i p. Roland Osvald vo 
Fraštackých novinách. Knihu je možné zakúpiť na Mestskom úrade.
(celkové finančné náklady na akciu: 15,00 Eur)

30.4.2016 -  Stavanie mája májová veselica
Na námestí sv. Ignáca sa konalo stavanie mája. Pri stavaní tradične pomáhali 
hasiči a o program sa postarali žiaci ZŠ pod vedením pani učiteľky Adrášikovej, 
program moderoval pán Juraj Hladký. Žiakom aj p. učiteľke sa poďakovalo 
písomnou formou, program bol pekný, len do budúcnosti by mohol byť o niečo 
dlhší. Súčasťou akcie bola aj májová veselica v Pranieri, kde do tanca i na 
počúvanie hrala skupina Candy Bánd.
(celkové finančné náklad na akciu: 386,74 Eur)

6.5. 2016 Návšteva maďarskej samosprávy
Mestský úrad navštívilo naše družobné mesto z Maďarska. Bol im pripravený 
program v Trnave s prehliadkou mesta a mestskej veže so sprievodcom, obed 
a v Piešťanoch návšteva pivovaru s večerou.)
(celkové finančné náklady na akciu: 727,78 Eur)

v

7.5.2016 Brigáda v záhradkárskej časti Strkovka
Bola opravovaná cesta smerom k záhradkárskej osade. Odznela informácia, či je 
možné vypomôcť finančnou časťou na opravu zo strany mesta. Vzhľadom ku 
skutočnosti, že na posúdenie a vyjadrenie sa k záležitosti nemá kultúrna komisia 
kompetenciu, dávame na vedomie finančnej a stavebnej komisii.
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8.5.2016 Deň Matiek a pietna spomienka pri príležitosti oslobodenia mesta
Akcia sa uskutočnila na námestí sv. Ignáca a pri pamätníku J. Gucmana.

■ »/

O program sa postarali deti MS pod vedením pani učiteliek Luhovej
v

a Chatmuchovej a žiaci ZS pod vedením pani učiteliek Juríčkovej allkovej. 
Príhovor mali p. primátorka s p. Juraj Hladký. Na počúvanie hrala naša kapela 
Mestečanka. Všetky mamičky dostali sladký darček. Aj MŠ aj ZŠ bolo písomne 
poďakované za pekné vystúpenia.
(celkové finančné náklady na akciu: 585,92 Eur)

10.5.2016 Kvapka krvi
Na mestskom úrade sa v spolupráci s transfúznou stanicou v Trnave konala 
kvapka krvi. Zišlo sa 14 dobrovoľných darcov, ktorým bolo poskytnuté 
občerstvenie. Všetkým , ktorí podporili dobrú vec , bolo verejne poďakované na 
webových stránkach mesta i vo Fraštackých novinách.
(celkové finančné náklady na akciu: 11,10 Eur)

14.5.2016 Pochod Jalšové a pivný festival
V sobotu ráno sa 11 Leopoldovčanov vydalo na tradičný turistický pochod do 
Jalšového. V cieli ich okrem účastníckeho diplomu čakalo aj občerstvenie. 
Pivný festival bol vo Fraštackých novinách vyhodnotení ako pekná , vydarená 
akcia. Jediné , čo nevyšlo bolo len počasie.
Celkové finančné náklady na akciu: 82,50 Eur)

20.5.2016 70. výročie vzniku základnej školy
V priestoroch ZŠ sa pri príležitosti 70 . výročia jej vzniku konala slávnostná 
akadémia spojená s prehliadkou školy, pútavým programom a obedom. Boli 
pozvaní zástupcovia Ministerstva školstva, riaditeľka odboru základných škôl, 
školská inšpektorka, riaditeľka koncepcie financovania regionálneho školstva , 
vedúca oddelenia odborných a metodických činností odboru školstva, pracovníci 
spoločného obecného úradu odboru školstva v Hlohovci, pani primátorka , p. 
viceprimátor a zamestnanci mestského úradu Leopoldov. Pri tejto príležitosti 
bolo vydané aj špeciálne číslo školského časopisu a podujatie bolo priblížené aj 
časopise LEOPOLDOV.

29.5.2016 Medzinárodný deň detí
Na štadióne MTK sa konala akcia pre deti pri príležitosti ich sviatku. Mali si 
možnosť zaskákať na nafukovacom hrade, zastrieľať z kuše a z luku, vidieť 
motokáry a samozrejme nechýbali koníky z Oklahomy a hasiči s ich 
prezentáciou zručností pri záchranárskych prácach. Najväčšiemu ohlasu sa tešila 
hasičská pena, do ktorej sa mohli deti ponárať. Na každé z nich čakala sladkosť 
a počas celej akcie hrala hudba.
(celkové finančné náklady na akciu: 357,28 Eur)
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4.6.2016 BEH MESTOM LEOPOLDOV
V prvú júnovú sobotu sa konal 6. ročník behu mestom Leopoldov. Na 5800 
metrov trati štartovalo 55 bežcov (40 mužov a 15 žien). Súčasťou Behu mestom 
Leopoldov boli aj rámcové preteky predškolského veku a žiactva, na ktorých 
štartoval 81 detí. Víťazi v jednotlivých kategóriách boli odmenení vecnými 
cenami a v hlavnom behu, finančnom odmenou. Informácia o podujatí bola 
zverejnená aj vo Fraštackých novinách, v Trnavskom hlase i v časopise 
LEOPOLDOV. Poďakovanie všetkým, ktorí sa na prípravách podieľali bolo 
zverejnené na webovom sídle mesta.
(celková finančné náklady na akciu: 1406,41 Eur

10.6.2016 Noc kostolov
Hlavným mottom Noci kostolov 2016 bol citát: „ Jeho brány sa cez deň nezavrú 
a noc tam nebude.“ Leopoldovská farnosť spolupráci s farníkmi i mladými 
dobrovoľníkmi pripravili vydarené podujatie. Jeho súčasťou bola aj podnetná 
prednáška p. Juraja Hladkého nielen o histórií farnosti , ale výklad mal širší 
rozmer aj o históriu mestečka a pevnosti. O peknom podujatí sa ľudia mohli 
dozvedieť v našom časopise „LEOPOLDOV“ i z Fraštackých novín.

2. CELOPLOŠNÝ PLAGÁT -  informácia
Plagát ohľadne všetkých akcií do konca roka 2016 je na námestí sv. Ignáca. 
Cena za vyhotovenie: 124,42 Eur

3. NÁKUP PIVNÝCH SETOV a NÁKUP KRONIKY PRE MESTO 
V rozpočte na rok 2016 sa rátalo s doplneným pivných setov na kultúrne 
podujatia. Bola vyčlenená položka v celkovej sume 2400,- Eur. Dňa 6.7.2016 
boli zakúpené pivné sety v počte 36 kusov t.j. 36 stolov a 72 lavičiek ( v sume 
2.376,- Eur. Mesto malo doteraz k dispozícií 13 stolov a 26 lavičiek.

Ľ  Rovnako bola zakúpená aj nová kronika pre mesto. / 109, 00 Eur/

i .  HODOVÝCH SLÁVNOSTI - prosba
Počas hodových slávností je zámer spestriť program a pripraviť výstavu bábik. 
Na webových stránkach mesta je zverejnená prosba smerovaná ku všetkým, 
ktorí by mali možnosť a záujem zapožičať svoje bábiky pre dobrú vec.
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5. TERMÍNOVÉ ODSÚHLASENIE HODOVÝCH ZÁBAV PRE HASIČOV 
A PRE FUTBALISTOV

Kultúrna komisia jednohlasne odporúča, aby počas tohoročných hodových 
slávností boli zábavy nasledovne: HASIČI: v piatok

FUTBALISTI: v sobotu

6. Informácia o žiadaných dotáciách od TTSK a od iných sponzorov 
Reagovali sme na výzvy Trnavského samosprávneho kraja:

• podpora zdravia a prevencia chorôb : V zdravom tele zdravý duch“ 
(žiadali sme 800 Eur -  odsúhlasené 600,- Eur)

• podpora mládežníckych aktivít: „ Festival hier a zábavy“ (žiadali sme 
900 Eur -  odsúhlasené 500 Eur)

• podpora športových aktivít pre všetkých: „ Beh a cyklo preteky mestom“ 
(žiadali sme 1150,- Eur -  zatiaľ neprišlo vyjadrenie)

• podpora kultúrnych a umeleckých aktivít: „ Vráťme Slovensku 
harmoniku“ (žiadali sme 1.350 Eur -  zatiaľ neprišlo vyjadrenie)

• SPONZORING: Javys na základe našej žiadosti darovali 1000,- Eur na 
kultúrne a spoločenské podujatia

Pri pridelených finančných prostriedkoch z TTSK je potrebné urobiť zúčtovanie 
výdavkov do 9.12.2016.

7. Kniha „ Staviator II“ -  pripraviť podklady týkajúce sa zabezpečenia tlače, 
nakoľko kniha je už pripravená.

8. Podujatie: Posvätenie bastionov a brán pevnosti -  termín 30.9.2016 Akcia , 
ktorá bola plánovaná na 29.9.2016 -  vo štvrtok sa uskutoční v piatok , 30.9.2016 
o 14.30 hod. Predpokladá sa, že akcia sa začne historickým pochodom od 
mosta Trolasky.

9. POĎAKOVANIE VŠETKÝM ZA POMOC A ÚČASŤ NA 
PODUJATIACH i na dnešnom stretnutí kultúrnej komisie.

Ingríd. Vidová
IájCm t Jol'

Zapísala: dňa 7.7.2016


