Zápisnica
zo zasadnutia komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny, seniorov, dotácií
a komunitného plánovania konanej dňa 9.1.2018 o 16.15 hodine
na Mestskom úrade Leopoldov
PROGRAM:
1. Informácia o uskutočnených podujatiach s finančným vyčíslením za mesiace
november a december 2017
2. Sumárna informácia o všetkých podujatiach, ktoré sa uskutočnili v roku 2017
v meste Leopoldov a komplexný finančný prehľad nákladov na ne
3. Výber zo žiadostí na účinkovanie lunaparkových atrakcií počas tradičných
hodových slávností
4. Plán kultúrnych podujatí na rok 2018 – prehľad termínov
5. Zapojenie ZŠ a MŠ pri akciách na rok 2018
6. Informácia o výzvach a možnosti čerpania dotácií z VÚC Trnava
7. Poďakovanie za účasť a pomoc pri podujatiach
1. Informácia o uskutočnených podujatiach s finančným vyčíslením za
mesiace november a december 2017
Dňa 14.11.2017 sa uskutočnil 5. ročník ,,Leopoldovskej kvapky krvi“
v spolupráci s transfúznou stanicou Trnava. V ranných hodinách prišlo 26
dobrovoľných darcov. V porovnaní s minulými ročníkmi je potešujúcou
skutočnosťou, že darcov pribúda. Všetkým darcom, ktorí nezištne darujú
vzácnu tekutinu bolo poďakované v mestskom rozhlase, na webovej stránke
mesta a aj v časopise Leopoldov v čísle 6/2017 v článku ,,Leopoldovská kvapka
krvi“, ktorého autorkou bola Zuzana Švecová. Zároveň boli oznámené i dva
nové termíny na rok 2018, a to 15. mája (utorok) a 15. novembra (štvrtok).
Náklady na podujatie: 50,68 Eur – občerstvenie pre darcov
Dňa 18.11.2017 sme organizovali poznávací výlet do Viedne. 49 účastníkov
výletu po rakúsko – uhorských dejinách mohlo spoznať krásy zámku
Schonbrunn, získať informácie o vynálezoch z čias dávno minulých i súčasných,
navštíviť vianočné trhy, ktoré sa práve otvárali a prezrieť si Štefánsky dóm.

Výlet bol vydarený aj vďaka profesionálnej sprievodkyni, ktorá poskytla
maximum informácií o pamätihodnostiach a nielen o nich. Výletníci vyjadrili
spokojnosť i prianie navštíviť Viedeň i na budúce. O výlete bolo písané
i v časopise Leopoldov v čísle 6/2017 v článku Juraja Hladkého ,,Mestečania
u cisára“. Celkové náklady na podujatie: 822,00 Eur (autobus a sprievodcovské
služby)
Dňa 3.12.2017 Mesto Leopoldov v spolupráci so skupinou Skarabeus
organizovalo podujatie Mikuláš a festival hier. Podujatie je tradične určené pre
najmenších, rodičov i starých rodičov a pre každého kto sa rád hrá a chce prežiť
pekný deň s najbližšími a s priateľmi. Nechýbali rôzne hry, stavebnice,
autostráda, čítali sa rozprávky. A samozrejme nechýbalo divadlo a Mikuláš
s košom sladkostí. O podujatí napísal Juraj Hladký v časopise 6/2017 v článku:
,,Mikuláš pristal na výzvu Človeče, zahraj sa“. Celkové náklady na podujatie:
2224,73 Eur.
Záver roka tradične ukončili ,,Leopoldovské vianočné trhy“, ktoré sa konali
9.12.2017 na Námestí sv. Ignáca . Občania si mohli zakúpiť vianočné dobroty,
med, medovinu, propolis, medovníčky, cukrárenské výrobky, keramické
výrobky. Od 15 – stej hodiny sa podávala mestská kapustnica. Nechýbal ani
kultúrny program, ktorý sa začal o 14.00 hodine vystúpením žiakov ZŠ,
pokračoval vystúpením Verešvarančeku a Verešvaranky, o 16.00 h. vystúpilo
,,Trio impression“ a program zakončili ,,Taste of brass orchestra“ . Celkové
náklady na podujatie: 3.217,12 Eur ( z toho 523,80 Eur nákup varníkov)
2. Sumárna informácia o všetkých podujatiach, ktoré sa uskutočnili v roku
2017 v meste Leopoldov a komplexný finančný prehľad nákladov na ne
V roku 2017 bolo realizovaných 20 kultúrno – spoločenských podujatí (viď.
príloha č. 1 – kultúrne podujatia 2017) s celkovými finančnými nákladmi
29.238,17 Eur (viď. príloha č. 2 – Finančný prehľad podujatí 2017 od januára do
decembra) . Obe prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
3. Výber zo žiadostí na účinkovanie lunaparkových atrakcií počas
tradičných hodových slávností
Termín leopoldovských hodových slávností na rok 2018 prislúcha dátumom:
27.júla – piatok , 28. júla 2017 – sobota , 29. júla – nedeľa. (overené vo Farnosti
Leopoldov). O umiestnenie kolotočov a lunaparkových atrakcií na našich
hodoch prejavili záujem:
 Milada Sečkárová Bratislava
 Jaroslav Bunčák Dolná Streda
 Karol Dubský Pezinok
 Ladislav Pelán Pezinok

 Jozef Hupka Pezinok
Kultúrna komisia vyberala z hore uvedených uchádzačov a odporučila
v hlasovaní p. Karola Dubského z Pezinka: za: 5
proti: 0
4. Plán kultúrnych podujatí na rok 2017 – prehľad termínov
Bol predložený plán kultúrnych podujatí na rok 2018 – (viď. príloha č.3) na
posúdenie a pripomienkovanie kultúrnej komisii. Kultúrna komisia odporučila,
aby sa v roku 2018 konali akcie podľa navrhnutého prehľadu.
5. Zapojenie ZŠ a MŠ pri akciách na rok 2018
Prosba o spoluprácu a pomoc pri nasledovných akciách:
10.2.2018 - Fašiangy – zapojenie detí ZŠ i MŠ do sprievodu aj do programu
18.4.2018 - Deň Zeme – výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ
13.5.2018 - Deň Matiek – vystúpenie detí ZŠ i MŠ
2.06.2018 - Beh mestom – účasť detí na behu organizovaného mestom
15.6.2018 - ,,1000 míľ Československých“ – informácia o novej akcii
18.8.2018 - Rodinné bicyklovanie – informácia o novej akcii
22.9.2018 – Krumľové hody – zapojenie detí do tvorivých dielní
19.10.2018- Lampiónový sprievod – v spolupráci s MŠ
08.12.2018- Vianočné trhy – vystúpenie žiakov zo ZŠ s tematickým programom
6. Informácia o výzvach a možnosti čerpania dotácií z VÚC Trnava
Výzvy na rok 2018 ešte nie sú zverejnené. Mestské Zastupiteľstvo má zasadať
14.2.2018 a ešte nie je isté, či budú na programe aj výzvy. Informáciu dal p.
Slobodník – odbor kultúry TTSK dňa 5.1.2018.
7. Poďakovanie za účasť a pomoc pri podujatiach:
Špeciálne poďakovanie žiakom ZŠ a pani učiteľkám za tematicky pútavý
program, ktorým sa predstavili na vianočných trhoch a členom komisie za účasť
a pomoc a pani Harsanyiovej.

Zapísala: 9.1.2018
Ingrid Vidová

