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         Zápisnica 

 

              zo zasadnutia komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny, seniorov, dotácií 

a komunitného plánovania konanej dňa    27.9.2016 o 16.00 hodine na    

                                     Mestskom úrade  Leopoldov     

 

 

PROGRAM: 

 

1. 

Prehľad uskutočnených akcií od júla 2016 do septembra 2016 a ich finančné vyúčtovanie - 

sumárna informácia. 

 

2.   

Pódium   

 

3. 

Priestory pre mladých ľudí 

 

4. 

Podujatie:  Posvätenie bastiónov a brán pevnosti  

 

5. 

Poďakovanie za účasť 

 

1. PREHĽAD USKUTOČNENÝCH AKCIÍ OD JÚLA DO AUGUSTA 2016 

    A ICH FINANČNÉ VYÚČTOVANIE  

 

29. 7. – 31. 7 .2016 – LEOPOLDOVSKÉ HODY  

V rámci komplexného programu hodových slávností prebehli tradičné futbalové a tenisové 

turnaje, hodové zábavy v réžii hasičov a futbalistov v Spolkovej záhrade, vystúpenie kapely 

,,Coverage“, súboru Verešvaranka a ľudového rozprávača Franta Uhera, nezabudlo sa ani na 

najmenších, ktorí sa mohli zabaviť pri Šašovi Fifovi, či mohli okúsiť maľovanie na tvár. 

Dospelých mohlo zaujať divadlo ,,Reparát z povinného čítania“. Novinkou tohoročných 

hodov bola Svätá omša, ktorá sa konala v otvorenom priestranstve na námestí Sv. Ignáca 

a výstava bábik, ktorá bola v školskej jedálni spolu s výstavou gladiolov.( 16. ročník)  

O tom, že sa výstava páčila svedčia i pochvalné zápisy v kronike, ktorých bolo vyše 300. 

Informácia o podujatí bola zverejnená aj vo Fraštackých novinách, (v článku: ,,Krásna 

výstava bábik a kvetov“)  i v časopise LEOPOLDOV (článok Hody: tradičné aj inovované).  

Poďakovanie všetkým, ktorí sa na prípravách podieľali bolo zverejnené na webovom sídle 

mesta. 

(celkové finančné náklady na akciu: 6.144, Eur) 

 

27.8. 2016 –  VARENIE GULÁŠU , HOD MREŽOU A VATRA SNP – 10. ročník 

Na jubilejnom 10. ročníku sa zúčastnilo 9 družstiev. Súčasťou podujatia bola tradičná ,,Vatra 

zvrchovanosti“ a hod,, Leopoldovskou mrežou“. Do tanca i na počúvanie hrala skupina 

,,Coverage“. Informácia o podujatí bola zverejnená aj vo Fraštackých novinách, (v článku: 

,,Boli, že to guláše“) i v časopise LEOPOLDOV.  Poďakovanie všetkým, ktorí sa na 

prípravách podieľali bolo zverejnené na webovom sídle mesta. 

 (celkové finančné náklady na akciu: 1.531,83 Eur) 
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03.09.2016 – VRÁŤME SLOVENSKU HARMONIKU  9. ročník 

V Spolkovej záhrade sa konalo stretnutie harmonikárov. Úvod podujatia patril naše domácej 

Mestečanke. Pozvanie prijalo 15 účastníkov, ktorí prezentovali svoje umenie. Cenu 

primátorky získal pán Ján Šerry zo Šulekova. Program pokračoval ,,Šláger parádou“ hudobno 

zábavnou šou známou zo ,,Šláger TV“. Informácia o podujatí bola zverejnená aj vo 

Fraštackých novinách.(v článku: ,, Na harmonikách Dušan aj Maja“).  Poďakovanie všetkým, 

ktorí sa na prípravách podieľali bolo zverejnené na webovom sídle mesta. 

 (celkové finančné náklady na akciu: 662,36 Eur)  

 

17.9.2016 KRUMPOLDOVSKÉ HODY – 2. ročník 

Napriek premenlivosti a nevypočitateľnosti počasia sa vydaril i druhý ročník 

,,Krumpoldovských hodov“. Nielen Leopoldovčania si mohli posedieť pri dobrých 

bryndzových haluškách, zemiakových pľackách i šúľancoch. Zapojiť sa mohli do viacerých 

súťaží. Skupina Omega z Červeníka hrala do tanca i na počúvanie. Informácia o podujatí bola 

zverejnená aj vo Fraštackých novinách. (,, Napršalo, ale aj sa hodovalo“).   Poďakovanie 

všetkým, ktorí sa na prípravách podieľali bolo zverejnené na webovom sídle mesta. 

(celkové finančné náklady na akciu: 1.603,15  Eur) 

 

23.9.2016 ŠPORTOVÉ PODUJATIE - ,,NIGHT RIDE“ 

Vo vysvietenom mestskom parku sa konala nočná jazda na akomkoľvek nemotorovom 

dopravnom prostriedku , kolobežka, bicykel, skateboard, korčule . Podujatie spríjemnila 

hudba, malé občerstvenie a vyzdobený večerný park. Na svoje si mohli prísť všetky vekové 

kategórie.  

(celkové finančné náklady na akciu: 592,42) 

 

30.9.2016 Posvätenie bastionov a brán pevnosti - prípravy 

 

2. PÓDIUM 

Na rok 2016 bola v rozpočte vyčlenená suma 2000 Eur na prenájom pódia na kultúrne 

podujatia. Vychádzajúc zo skutočnosti, že suma prenájmu za pódium nie je malá, za každé 

podujatie, ktoré sa uskutoční platíme 420 Eur, čo značne zvyšuje finančné náklady na každé 

podujatie, ktoré sa realizuje v exteriéri  , členovia kultúrnej komisie sa jednohlasne zhodli, že 

by bolo vhodné z budúceho časového hľadiska vlastniť vlastné pódium. Z viacerých cenových 

ponúk všetci členovia súhlasne podporili cenový návrh p. Dušana Slováka – firma S.D.T. – 

Slovák, s.r.o., ktorý by dokázal vyhotoviť pódium vhodné na naše podmienky. (viď. priložená 

príloha č.1  - cenová ponuka firmy S.D.T. – Slovák s.r.o. ) 

 

3. PRIESTORY PRE MLADÝCH ĽUDÍ 

 

Členom kultúrnej komisie bola do pozornosti daná informácia, že je záujem zo strany 

mladých ľudí , ktorí sú združení v spoločnosti ,,Leopoldov za zdravší život“ pomáhať mestu 

pri uskutočňovaní kultúrnych podujatí.  Podali si žiadosť o prenajatie  priestorov v bývalej 

budove polície. Odznela informácia, že by bolo vhodné zvážiť do budúcnosti možnosť, aby sa 

mladí ľudia mohli stretávať v priestoroch na ulici 1.Mája po dohode s organizáciami, ktoré 

tento priestor nevyužívajú tak často.  
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4. PRÍPRAVA PODUJATIA ,,Posvätenie bastiónov a brán pevnosti“  

Príprava historického sprievodu a uvedenie dvoch kníh do života: ,,Sta viator II“  a ..Príbeh   

Leopoldova – história a súčasnosť“. 

 

5. POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ    

 

 

9. POĎAKOVANIE VŠETKÝM ZA POMOC A ÚČASŤ NA PODUJATIACH i na 

dnešnom stretnutí kultúrnej komisie. 

 

 

Zapísala: dňa 27.9.2016      

 

        Ingrid Vidová 

               


