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     Zápisnica  
                       zo zasadnutia komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny a 

      seniorov konanej dňa 13.8.2015 o 14.30 hod. na mestskom úrade Leopoldov 

 

 

PROGRAM: 1. Prehľad zrealizovaných podujatí 

     2. Prehľad pripravovaných podujatí 

     3. Rôzne  

                       4. Prezenčná listina (príloha) 

 

 

1. PREHĽAD ZREALIZOVANÝCH PODUJATÍ (31.7.2015,1.8.2015, 

2.8.2015) 

 

A/LEOPOLDOVSKÉ HODY: Informovanie o uskutočnených 

podujatiach počas hodov: -    výstava obrazov p. Szaboo 

- výstava gladiolov p. Jurík  448,92 Eur  

- predstavenie pre deti ,, Zlatovláska“ 

270,00 Eur 

- predstavenie pre dospelých  ,,Hamlet“  

- 500 Eur  

- vystúpenie folklórneho súboru 
Krakovienka 270 Eur 

- vystúpenie kapiel: UNISONG 1600 Eur 

-                                AT BAND   250 Eur 

-                                BOOM        100 Eur 

- Vystúpenie p. STRAKU              60 Eur 

- Sokoliari 

- Remeselní stánkari 

- Nafukovací hrad 

-  

          B/ PREDBEŽNE VÝDAVKY na zrealizované podujatia počas hodov. 

               cca  3498,-- Eur   

 

          C/ Prosba o spoluprácu :  hodnotenia, podnetov a nápadov ako zlepšiť     

               kvalitu konkrétnych podujatí: Forma: dotazníky, dotazníky dať vyplniť 

               priamo na podujatí, alebo prostredníctvom   webovej stránky, vyhla- 

               sované aj mestským rozhlasom, pýtať sa ľudí na ich názor, rozlišovať 

               aj ,,vekovú vzorku“ opýtaných. 

 

 D/ Info:  

               Pekne spracované hody na internete formou cca 12 minútového šotu. 

               Poďakovanie tlačiarni p. Moravčíka.  (poďakovanie za tvorbu letákov  
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               a spracovanie videí pri akciách)    

 

2. PREHĽAD PRIPRAVOVANÝCH PODUJATÍ:   

- Deň zdravia a športu: 14.8.2015 o 16.30 

hod. námestie sv. Ignáca – park 

- Program:                16.30 hod. – 17.00 hod. 

rehabilitačné cvičenie pre ženy s Eleónorou 

Krajčovičovou. 

- 17.00 hod – 18.00 hod. – Zumba s p. Marti- 

nou Šimonovou 

- 18.00 hod. – 19. hod. – prednáška 

o zdravom životnom štýle s p. Martou 

Krištovou – BIO Trakovice + jej stánok s 

produktami 

- 19.00 – 20.00 hod. športový klub Gymex  

z Hlohovca : detské mažoretky, fit lopty, 

majiteľ p. Pagáč 

- leták na ukážku v prílohe  

- propagácia: p. Osvald navrhol článok vo 

Fraštackých novinách, podujatia sa zúčastní 

 

                                                  21.8.2015 -  výlet na kúpalisko Veľký Meder 

                                                  (typ na dobrého a kvalitného prepravcu blízkeho  

                                                   okolia: p. Snopka, p.Križek – kontakt dá p. Zlá- 

                                                   mala) Typ na výlet perspektívne aj do Dunajskej 

                                                   stredy – odporúčanie p. Piovarčiho. 

 

                                                   29.8.2015 LEOPOLDOVSKÝ KOTLÍKOVÝ  

                                                   GULÁŠ – tradičná súťaž vo varení gulášu pre  

                                                   Skupiny a jednotlivcov. (sobota) 

                                                   Prihlášky do 21.8.2015 na mestskom úrade  

                                                   Začiatok: o 15.00 hod. vyhodnotenie 18.00 hod. 

                                                   Prosba: p. Zlámala dozor nad súťažiacimi +   

                                                   ponúkanie  gulášu SNP prítomným, navrhol ešte 

                                                   ako porotu: p. Haršányovú, p. Gavorníka, ako ku 

                                                   chára p. Pavlenu z reštaurácie Pranier a p. Ďurá- 

                                                   kovú, a ako pomoc aj p. Krilek. Moderovanie: 

                                                   p. Hladký. Do tanca i na počúvanie hrá UNI- 

                                                   SONG.  

                                                   (propagačný leták k akcii v prílohe) 

 

     5.9.2015 HARMONIKA 

                                                   Ako hlavný súbor: je objednaný ,,Kysucký pra- 
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                                                   meň, ako hlavný lákač podujatia.  

                                                   Prosba o kontakty na harmonikárov, ktorí by ma 

                                                   li záujem o účasť na akcii. (pozvánky treba uro- 

                                                   biť v predstihu + nejaké suveníry pre účastníkov                                                   

                                                   + nápady na cenu pre najlepších+ leták). 

 Prosba: porota a moderovanie. Pani Miklošová    

vyjadrila názor, že gestorom podujatia by mal  

byť p. Osvald.   

    

   Krumplové hody                    Akcia plánovaná na koniec septembra, 

Premyslieť si akým  spôsobom budú organizo- 

vané , spolupráca so ,,SLNIEČKOM“.     

                                   

 

 

 

 

3. Rôzne:   

- podnetné nápady ako vylepšiť vzhľad pódia 

v Spolkovej záhrade aj pre iné podujatia 

- len predbežne: oslovenie p. Brešťanského 

ohľadne reklamných panelov – vypracuje 

cenovú ponuku s vizualizáciou 

- vysadenie kvetov v pevných črepníkoch na 

pódiu /aktivační pracovníci/ 

- preveriť i kontakt na autoplachty v Treba- 

- ticiach, ako jednu z možností vylepšenia 

- pódia v Spolkovej záhrade.  

- p.Szaboo – iniciatíva (výročia vzniku nášho 

mesta – podpora pri realizácii napísania 

knihy o meste  )  

- pomoc pri hľadaní  dobrého archivára, mal 

- by to byť študent, ktorý vie dobre maďarsky 

- a latinsky  

- MOST TROLASKY: ako naložiť s grantom, 

- ktorý mesto získalo na jeho rekonštrukciu.  

 

  

 

 

 

Zapísala dňa: 13.8.2015 

Ingrid Vidová 
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-  


