
              Zápisnica 

    zo zasadnutia kultúrnej komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny, 

seniorov, dotácií a komunitného plánovania konanej dňa 18.4.2017 o 16.00 hod.   

             na Mestskom úrade Leopoldov 

 

 

     PROGRAM 

 

1. Informácia o uskutočnených podujatiach  

 

2. Sumárna informácia pani kronikárky Mgr. Haršanyiovej o tom, čo sa 

udialo vo verejnom živote v Leopoldove počas roka 2016 

 

3. Poďakovanie za účasť 

 

 

1. INFORMÁCIA O USKUTOČNENÝCH PODUJATIACH 

25.2.2017 sa začalo prvé podujatie roka, FAŠIANGY . V spolupráci s Novým 

Pranierom , ktorý pripravil tradičnú zabíjačku ,,naživo“ s možnosťou zakúpenia 

domácich špecialít už od ranných hodín, sa vydaril aj 2.ročník. K dobrej 

atmosfére prispela aj FS Šulekovo so svojím fašiangovým programom 

a nechýbalo ani tradičné fašiangové jedlo šišky, ktoré sa podávali bezplatne. 

Podujatie bolo obohatené aj súťažou o najkrajšiu fašiangovú masku, ktorá bola 

odmenená. Fašiangová veselica pokračovala aj vo večerných hodinách v Novom 

Pranieri, kde vystúpil harmonikár Dežo.  

9.3.2017 sa uskutočnila beseda pre dospelých so spisovateľkou Andreou 

Novosedlíkovou. Súčasťou programu bol aj hudobný doprovod šansonierky 

Hany Černej. 

21.4.2017 je v kalendári medzinárodných dní DŇOM ZEME. Aj naše mesto 

v spolupráci so ZŠ si uctilo tento deň. Pri tejto príležitosti žiaci ZŠ upratovali 

mesto a pripravili krásne výtvarné práce s posolstvom ako vnímajú našu planétu. 

Výstavu si môže pozrieť aj široká verejnosť v priestoroch Mestského úradu do 

konca apríla. Najkrajšie a najzaujímavejšie práce budú odmenené.  



Sviatku Zeme predchádzal aj deň ,, HODINA ZEME“. V sobotu , dňa 25. 

marca 2017 naše mesto podporilo peknú medzinárodnú akciu s názvom 

,,HODINA ZEME“. Jej hlavnou myšlienkou je pomoc našej planéte 

symbolickým vypínaním svetiel na jednu hodinu. V Leopoldove bolo vypnuté 

verejné osvetlenie pri historických pamiatkach v parku na námestí sv. Ignáca 

v čase od 20.30 do 21.30 hod. 

 

2. SUMÁRNA INFORMÁCIA PANI KRONIKÁRKY HARŠANYIOVEJ 

O TOM, ČO SA UDIALO POČAS ROKA 2016 v MESTE LEOPOLDOV 

Pani Haršanyiová bola prizvaná, aby prečítala správy o činnosti 

organizácii  o kultúrnom, spoločenskom a verejnom živote v našom meste za 

rok 2016. V správe boli spomenuté všetky dôležité udalosti a fakty, ktorými žilo 

naše mesto v minulom roku. Správa bola obsiahla, so širokým záberom. 

Kultúrna komisia sa jednohlasne zhodla, že súhlasí s tým, aby takto 

prezentovaná správa bola následne zapísaná aj do kroniky mesta. 

 

 

POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: 18.3.2017     Ingrid Vidová 


