Zápisnica

zo zasadnutia

kultúrnej

komisie 13. 4. 2015, 16.30 h

1. bod zasadnutia:

schválenie záznamov v kronike Mesta Leopoldov

2. bod zasadnutia:

Plán najbližších podujatí v roku 2015 (od apríla do začiatku

júna)

1. bod zasadnutia:

schválenie záznamov v kronike Mesta Leopoldov

Kronikárka Mgr. E. Harsányiová

podala podrobnú správu a predniesla informácie

o záznamoch v Kronike Mesta Leopoldov za uplynulý rok 2014. Komisia v tomto
znení zápisy schválila.

2. bod zasadnutia:

Plán najbližších podujatí v roku 2015 (od apríla do začiatku

júna)
24. 4. 2015 o 15.00 - Výstava domácich miláčikov
ZŠ Leopoldov v spolupráci s Mestom Leopoldov organizovala v Spolkovej záhrade na
Gucmanovej ulici v Leopoldove Výstavu domácich miláčikov. Výstava bola pôvodne
plánovaná na 17.4.2015

avšak kvôli nepriazni počasia sa toto podujatie uskutočnilo

o týždeň neskôr. Vystavovateľmi boli žiaci ZŠ v Leopoldov.

30. 4. 2015
Jarolímovi

od 16.30 h - Oslava 1. mája a pietna spomienka pri pomníku
Gucmanovi
16.30 h - Pietna spomienka pri príležitosti výročia ukončenia II. svetovej
vojny a 70. výročia tragickej smrti letca Jarolíma Gucmana
17.00 h - Stavanie Mája - príhovor primátorky Terézie Kavuliakovej
vystúpenie žiakov MŠ v Leopoldove
stavenie mája
18.00 h - veseliaca v priestoroch reštaurácie Nový Pranier - hudobná
formácia OK Band

8. 5. 2015 - Turistický pochod Jalšové - Leopoldov
odchod autobusu o 8. 15 h

8. a 9. 5. 2015 - Pivný festival - Reštaurácia Nový Pranier organizuje v spolupráci
s Mestom Leopoldov Pivný festival
10.5.2015

016.00 h - Deň matiek - vystúpia žiaci ZUŠ Hlohovec pod vedením

Lenky Slovákovej. Miesto konania - park na Námestí sv. Ignáca v Leopoldove.
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční o týždeň v nedeľu 17. 5. 2015.
24. 5. 2015 - zájazd na divadelné predstavenie - 18.00 h SND, Nová budova,
predstavenie Aj kone sa strieľajú, cena vstupenky 14,00 €
predpokladaný termín 30. 5. 2015 - Deň detí - program bude spresnený
6.6.2015

- Beh mestom

