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CENA MESTA

NA SLOVÍČKO

Cena mesta Leopoldova pre
Ivana Szabóa
Stalo sa už dobrou tradíciou, že na začiatku roka sa stretávajú primátor a poslanci zastupiteľstva s predstaviteľmi športových a spoločenských organizácií, podnikateľských subjektov, škôl a s významnými rodákmi, aby sa aj v menej oficiálnej
atmosfére porozprávali o svojich problémoch a aktuálnych plánoch.
Tohtoročné stretnutie sa uskutočnilo v piatok 14. januára a leopoldovský primátor
na ňom privítal aj starostov okolitých obcí,
s ktorými mesto spolupracuje v rámci niektorých projektov. O príjemnú atmosféru sa
v dome kultúry postarala verešvárska ľudová hudba. A predsa len sa toto stretnutie nieslo aj v slávnostnej atmosfére.
Primátor mesta Ladislav Piovarči a poslanci mestského zastupiteľstva pri príležitosti 65. narodenín udelili jedno z mestských ocenení Ivanovi Szabóovi, nášmu
rodákovi, spisovateľovi, novinárovi, ma-
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liarovi, ktorý sa v minulosti pričinil aj o
rozvoj kultúry v Leopoldove. Doktor
Szabó sa so svojimi pocitmi podelil po prevzatí Ceny mesta Leopoldova aj s ostatnými hosťami: „Mám vlastne dva rodné listy jeden zo starého Mestečka a jeden z
Leopoldova. Toto mestečko je mi prirodzene blízke - je to miesto, kde som prežil svoje detstvo, kde som sa naučil plávať, hrával som tu divadlo, chodil som do
školy a hral hádzanú. Keď sa takto vrátim
v rokoch nazad, na myseľ mi prichádzajú
spomienky, ako sme cez leto radi chodievali k Váhu. Keďže som sa narodil v 39. roku, zostali spomienky aj na vojnu.
Pamätám si bombardovanie Hlohovca –
mama nás spolu s bratom vtedy šupla
pod sporák. Bola to asi intuícia... Inokedy
zasa, keď vyhlásili poplach, sme vždy utekali na Trolasky, na Starú dedinu, kde boli
kríky a tu sme sa skrývali.“ Ivan Szabó sa

do Leopoldova vracia pravidelne. Nielen
na mnohé besedy, ale napríklad aj v noci,
vo svojich snoch: „Často sa mi sníva ten
istý sen: čakám na leopoldovskej železničnej stanici na vlak a niekedy ho stihnem, inokedy zasa nie.“
A aké sú spomienky doktora Ivana
Szabóa na svoje „kultúrčenie“ v
Leopoldove? „K divadelníctvu som mal

b l í z k o
p o
o t c o v i .
V 30. rokoch niektoré hry režíroval, a neskôr si v daktorých aj zahral. Takto som
sa k divadlu dostal aj ja. V Mestečku bývali kvalitné kabarety, ktoré pripravovali komici Bubo Vrabec a Beňo Masaryk. V polovici 50. rokoch vstúpili do popularity salónni konferencieri v smokingoch a s motýlikmi, a to bol aj môj vstup aj do tohto starého šoubiznisu.
Napokon, práve v týchto
priestoroch sme odohrali
aj známych Štyroch grobianov. Dnes chodím do
Leopoldova spomínať si
na tie časy a úprimne sa
teším, že vždy tu stretnem svojich priateľov či
už na besedách, výstavách mojich obrazov, ale
veľmi rád sa zastavím aj
u svojho priateľa Tibora
Ďuráka," dodal na záver
nášho stretnutia Ivan
Szabó.
(juh)
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Na slovíčko
s primátorom mesta Ladislavom Piovarčim
V meste sa bude stavať
Obce každoročne upozorňujú na svoje
nízke rozpočty a ani minulý rok nebol pre
ne z hľadiska príjmov a investícií v samospráve iný, čo napokon živo vnímajú
aj sami obyvatelia. Reformy, ktoré so sebou priniesli reštriktívne opatrenia, sa prejavili okrem iného v tom, že štátnou politikou bola pozastavená, resp. obmedzená
bytová výstavba a realizácia projektov súvisiacich so životným prostredím. Zdá sa,
že na pozitívny efekt reformy verejnej
správy si samospráva ešte bude musieť
počkať. Ako minulý rok v meste hodnotí
primátor Ladislav Piovarči a aké sú vyhliadky na tento rok?
-Vlaňajšok bol posledným rokom pred
spustením fiškálnej decentralizácie, a preto aj príjmy do mestskej pokladne boli
podľa starého modelu a dotkli sa teda ich
ako nakoniec aj príjmov každého občana
úsporné opatrenia. To sa odrazilo predo-
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v
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v investičných akciách, ktorých bolo
skromne, čo si občania určite všimli.
Pokračovali sme iba v rekonštrukcii a rozširovaní čistiarne odpadových vôd a v príprave technickej dokumentácie a nových
projektov. Ťažko sa totiž pustiť do akýchkoľvek väčších akcií bez dokumentácie a
prípadnej podpory štátu alebo štrukturálnych fondov. Minulý rok sme spustili prípravu projektov z domácich aj zahraničných fondov. Zamerané sú na rozbehnutie druhej a prípadne aj tretej etapy budovania kanalizačnej siete, výstavbu dvoch
bytových domov, rekonštrukcie mosta na
Trolaskoch a ďalšie menšie projekty. Ich
výsledok síce nie je istý, ale myslím si, že
v niektorých máme vysokú nádej na
úspech. Sústredili sme sa aj na dokončenie územného plánu mesta. Najvyššiu
čiastku, 8 miliónov korún, sme minulý rok
investovali do rekonštrukcie čistiarne odpadových
v ô d ,
adekvátnu
časť do
stavby vložil aj tun a j š í
ÚVTOS a
ÚVV. Bola
to dôležitá
investícia,
ktorá celý
projekt posunula výr a z n e
vpred.
B e z d okončenia
r e k o nštrukcie
čistiarne
totiž nemôžeme začať s ďal

šou etapou kanalizácie, a to ani vtedy, keby sme mali dostatok financií. Po dokončení rekonštrukcie a schválení prostriedkov môžeme pokračovať v 2. etape odkanalizovania mesta, ktorej objem tvorí asi
36 miliónov korún. Uvedomujme si aj krit i c k ú
s i t u á c i u
z hľadiska bezpečnosti chodcov na
Hlohovskej ceste a Piešťanskej ceste,
kde buď absentujú chodníky, alebo sú v
dezolátnom stave. Preto sme pripravovali
technickú dokumentáciu na rekonštrukciu
a doplnenie chodníkov na týchto dvoch uliciach. Okrem toho aj financovanie života
v meste musí byť takpovediac verejnoprávne nemôžeme peniaze vkladať len
do veľkých investičných akcií, ale zo svojich zdrojov musíme podporovať aj kultúru, šport, vzdelávanie, sociálne veci, bežné potreby mesta, ako sú osvetlenie, zber
a likvidáciu odpadu atď. Chceme sa pozerať aj dopredu, preto sa snažíme zapájať
sa do rôznych projektov a grantov, z ktorých môžeme získať financie na zabezpečenie väčších investícií v blízkej, ale aj dlhšej budúcnosti. Tu však treba prostriedky
na vyhotovenie projektov, a zároveň si
uvedomujeme, že výsledok nie je nikdy istý.Aké priority bude mesto presadzovať v
tomto roku?
-Niektoré projekty, ktoré zamýšľame realizovať v tomto roku, priamo závisia od pomoci grantov, pretože žiadne mesto by ich
nemohlo uskutočňovať len z prostriedkov
svojho rozpočtu. Ide práve o spomínanú
bytový výstavbu na Trolaskoch a o 2. a 3.
etapu kanalizácie. Práce na rekonštrukcii
alebo dopĺňaní chodníkov si takisto vyžiadajú niekoľkomiliónovú investíciu a o jej
výške rozhodne zastupiteľstvo. Keďže je
možné, že na Piešťanskej ceste začneme
v krátkom období so stavbou kanalizačnej
siete, začínať s chodníkmi na tejto ulici by
bolo neefektívne. Po dokončení kanalizácie v tomto úseku chceme vytvoriť na
Piešťanskej ceste zónu pre chodcov od
námestia až po Dlhú ulicu. Z rozpočtových prostriedkov budeme takto pokračovať v rekonštrukcii verejného osvetlenia –
dokončíme Piešťanskú, Kukučínovu, Šte-

fánikovu a Hurbanovu ulicu a ďalšie kritické úseky v meste. V spolupráci so ŽSR
chceme pokračovať v úprave predstaničných priestorov a tohtoročná zima ukázala, že v meste treba vybudovať ďalších
asi desať nových vsakovačiek dažďovej
vody. Tento rok osadíme dve nové autobusové zastávky pri železničnej stanici a
pri zdravotnom stredisku.Vráťme sa, pán primátor, k dlhoročnej
téme. Je jasné, že Leopoldov zo svojho rozpočtu nebude môcť financovať
2. a 3. kanalizácie. Do akej miery sa zdá
spustenie tohto projektu ako reálne?
Istotne nie je možné opravovať cesty,
pod ktorými nie je kanalizácia...
-Žiadosti o poskytnutie finančnej podpory
na kanalizačnú sieť eviduje obecná akciovka Trnavská vodárenská spoločnosť.
V súčasnosti eviduje žiadosti za 600 miliónov korún, no k dispozícii reálne má len
tretinu. Myslím si, že naša žiadosť nie je
beznádejná, no nechcem o tom ešte teraz
hovoriť. Uvedomujem si, že intenzívne
práce by bolo potrebné nasmerovať osobitne do niektorých častí mesta. Typickým
príkladom je Bernolákova ulica. Všetky
úpravy ulíc v starej časti mesta sú preto
závislé od toho, kedy sa nám tu podarí
zrealizovať kanalizácia. Verím však, že to
n e p o t r v á
d l h o ,
a l e
o tom by som rád hovoril neskôr a veľmi
konkrétne.Spomínali sme aj to, že okolie
Leopoldova by nemali obísť ani veľké
podnikateľské zámery, ktoré by mali
priniesť nielen nové pracovné príležitosti, ale perspektívne aj príjmy do
mestskej pokladnice...
-V podstate ide o dva priemyselné parky,
ktoré budú zasahovať do nášho katastrálneho územia. S ich prípravami sa začalo
minulý rok a jestvuje predpoklad, že už
tento rok sa začne priamo na mieste intenzívne pracovať. V záujme mesta je,
aby bol vytvorený optimálny počet pracovných miest s minimálnou dopravnou
záťažou a s takým druhom výroby, ktorá
nebude zaťažovať životné prostredie v
meste ani jeho okolí.Za rozhovor ďakuje Juraj Hladký.
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Za odpad od nového roka platíme

Veselé fffašiangovanie s mladými i so staršími

90 halierov denne

Ani tohtoročné fašiangy by sa nezaobišli bez
smiechu, radosti, masiek, spevu a tanca. Vo
februári otvoril obdobie fašiangových veselíc leopoldovský dorast, keď preňho rodičovské združenie pri základnej škole, vedenie
školy a kultúrno-sociálna komisia mesta pripravili maškarný ples. Určený bol pre všetku
leopoldovskú mládež, a tak nie je zvláštne,
že na parkete Domu kultúry ÚVTOS a ÚVV
sme v maskách mohli uvidieť 2-ročné, ale aj
15-ročnú mládež... Na „pľaci“ sa ukázalo dovedna asi 150 masiek v podobe stríg,
Mortyshyí, princezien, čarodejníc, vodníkov,
zdravotných sestier a ďalších tvorov, ktoré
sa mali možnosť prezentovať aj počas asi
dvojhodinovej diskotéky pri výborných šiškách a čaji. Pre zábavy chtivých účastníkov
ich pripravili tety kuchárky zo školskej jedálne. Aj rozhodovanie o maskách bolo naozaj
náročné. Preto zástupcovia rodičov odmenili asi 70 detí.
Veselo bolo aj v klube pod kinom, kde sa
stretli deti z farnosti na maškarnom plese.
Zorga-nizovali ho Katka Ondrigová a Majka
Pelzlová v nedeľu 6. februára. Preoblečené
deti si takisto zatancovali, organizátorky pre
ne pripravili aj rôzne súťaže. Ako spomienku

V tomto roku budeme poplatky za zber a likvidáciu komunálneho odpadu platiť po novom. Doteraz bola výška poplatku určovaná podľa počtu členov rodiny (resp. bývajúcich) a uplatňovali sa niektoré bonusy. Od tohto roka je poplatok stanovený fixne na
jedného obyvateľa. Tento spôsob bude azda aj prehľadnejší, resp. do istej miery aj
spravodlivejší, hoci bude znamenať väčšiu finančnú záťaž najmä pre mnohočlenné rodiny. Aj tu však bude možné použiť niekoľko zliav.
Nový poplatok je stanovený na 90 halierov za osobu a deň. Napr. 4-členná rodina, kde
1 člen žije časť roka v internáte, by mala za rok zaplatiť za zber a likvidáciu komunálneho odpadu 1150 Sk.
Zľavy sa budú týkať rodín so štyrmi a viacerými nezaopatrenými deťmi – v tomto prípade si platitelia daní môžu
uplatniť zľavu vo výške 20% výslednej sumy za celú rodinu. Stopercentnú zľavu si môže uplatniť vojak počas výkonu základnej vojenskej služby, takisto ten, čo sa najmenej 90 dní po sebe nezdržiaval v mieste trvalého bydliska (poplatok za tieto dni mu bude odčítaný) 50percentnú zľavu zasa ten, kto pracuje mimo trvalého bydliska a má prechodný pobyt v mieste bydliska, ale týka sa
aj študentov žijúcich v študentských domovoch v inom
meste. Na všetky nároky na zľavy však musí platiteľ upozorniť a zdokladovať svoje nároky (napr. potvrdenie o štúdiu na vysokej škole s potvrdením o ubytovaní študenta v
študentskom domove).
(jh)

Zmeny v dani z nehnuteľností
Minulý rok parlament schválil zákon, podľa
ktorého majú vlastníci nehnuteľností odovzdať do konca februára daňové priznania
na všetky nehnuteľnosti. Výnimka sa týka
len vlastníkov, ktorí majú od podania
priznania oslobodený byt. Oproti minulému
roku nedošlo k výraznejšiemu nárastu poplatkov v prípade fyzických osôb, resp. došlo iba k halierovému zaokrúhleniu jednotlivých položiek. Mierny nárast je v prípade dane z nehnuteľností právnických
osôb.
Ďalšia zmena sa týka priznávania jednotlivých podlaží. Doteraz fyzické osoby nemuseli do priznania zahŕňať podzemné podlažia (pivnice), teraz sa priznávajú podzemné aj nadzemné podlažia. Zmena nastala
aj v rozsahu právnických osôb od tohto roka si musia daňové priznania podať aj Železnice SR a Ústav na výkon trestu odňatia
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slobody a Ústavu na výkon väzby.
V polovici februára bolo už 60% všetkých
priznaní odovzdaných a pracovníčky mestského úradu predpokladajú, že mnohí majitelia nehnuteľností svoje priznania doručia
až na konci februára. Samu daň môžu daňovníci zaplatiť aj priamo v pokladni mestského úradu.
V niektorých prípadoch sú možné aj zľavy
z dane z nehnuteľností. Vlastníci nehnuteľností, ktorí sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a občania starší ako
70 rokov majú zľavy 50% v prípade stavieb, ktoré slúžia výhradne na ich bývanie,
teda ak v nich bývajú sami. To isté platí aj o
poplatku za psa dôchodcovia, ak bývajú v
dome sami, zaň platia len polovičnú sumu.
To však treba v daňovom priznaní uviesť.
(jh)

List čitateľa
Dovoľte, aby som sa vo svojom postrehu
vrátil o niekoľko mesiacov nazad, keď prišli
očakávané Vianoce, ktoré sa mali niesť v
znamení pokoja a radosti. No 25. decembra ich naša rodina také nemala, keďže
Zajacova reforma zdravotníctva nám priniesla nemilé prekvapenie. Naša babička
sa narodila roku 1913. V spomínaný deň
jej zostalo veľmi zle, a preto sme od susedov chceli privolať sanitku. Na čísle 155
však nikto nebol. Na čísle 112 sa nás operátor pýtal, čo sa jej stalo. Povedal som
mu, že žiadam o okamžité prepojenie na
rýchlu zdravotnú službu do Hlohovca. To
bolo prvýkrát o 21,25 h a operátorka v
Hlohovci mi povedala, že sanitka príde. O
22,45 h sme telefonovali znova a operátorka mi povedala, citujem "...babka musí vydržať, sú aj druhí, ktorí potrebujú lekára."

si deti odniesli všakovaké drobnosti, ktoré im
budú pripomínať toto vydarené nedeľné popoludnie.
V úzadí sa nedržali ani tí starší, totiž mestské
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska,
zväzu invalidov a Červeného kríža v spolupráci s mestom pripravili už tradičnú fašiangovú veselicu pre seniorov, z ktorej sa,
veru už takisto tradične, nikto domov neponáhľal. Ani do tanca pri Supertangu nebolo
treba nikoho pozývať. Pri sladkom i slanom
občerstvení, pri káve a čaji sa dosýta tancovalo v nedeľu 6. februára v Dome kultúry
ÚVTOS a ÚVV od štvrtej popoludní až do de(jh)
siatej večer.
Upozornil som ich, že má kŕče a nevládze
ani dýchať. Nato mi operátorka povedala
tú istú odpoveď, že sú tu aj druhí... Sanitka
nakoniec prišla o 23,25 h. Lekárka konštatovala akútny zdravotný stav našej babičky. Sanitka po ňu prišla o 00,25 h a odviedzal ju do trnavskej nemocnice, kde ležala
na jednotke intenzívnej starostlivosti.
Takže ochota pre pacienta je po Zajacovej
reforme nulová, navyše sanitka bola prevozná, čo znamená šesť ľudí a k tomu ešte osádka v kabíne vodiča. Prečo my
Slováci na všetky reformy, ktoré sa nás dotýkajú, pozeráme tak pasívne a jednoducho necháme robiť zo sebou hocičo. Mám
pocit, že v susedných krajinách sa za občanov „bijú“ o každú maličkosť, o každý návrh. Ale čo potom má u nás robiť obyčajný
človek?!
rodina Cisáriková
(redakčne upravené)
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čím viac čiernych skládok bude, tým budeme
za smeti platiť vyššie dane

Vyprodukovali sme 900 ton odpadu a
niekoľko čiernych skládok
Minulý rok sme vo svojich domácnostiach
vyprodukovali dovedna 923 ton odpadu, čiže jeden Leopoldovčan vyprodukovali asi
230 kíl odpadu za rok. Fyzické a právnické
osoby za zber a likvidáciu komunálneho
odpadu roku 2004 zaplatili vo forme poplatku za smeti 2 milióny 23 tisíc korún,
mesto však z iných položiek muselo ešte
doplatiť vyše pol milióna korún (spolu sme
teda v minulom roku zaplatili 2 milióny 816
000 korún).
V tejto sume sú zarátané aj náklady, ktoré
mesto muselo vynaložiť za likvidáciu nelegálnych skládok odpadu. Ešte stále si totiž
mnohí neuvedomujú, že na likvidáciu čiernych skládok sa skladáme my všetci
z ďalších daní. Pritom odvoz odpadu
z domácnosti do zberne a jeho likvidácia tam sú neporovnateľne lacnejšie... Minulý rok boli takéto skládky
pri Hlohovskej ceste, pri bývalom
smetisku smerom na Štrkovku a za
štadiónom. Ešte je len začiatok roka,
a vyrástli už nové skládky jedna na
Dlhej ulici, ďalšia na Prechodnom.
Zlikviduje ich síce za obyvateľa mesto, ale bude to tak či tak za peniaze
obyvateľa, ktoré môžu byť vynaložené napríklad na opravu jedného chod-
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níka, nákup lavičiek atď... Zdá sa
preto logické, že čím viac čiernych
skládok bude mesto likvidovať, tým
si budeme cenu za zber a likvidáciu
komunálneho odpadu sami zvyšovať...
Koľko a akého odpadu sme minulý
rok vyprodukovali?
Zmesového komunálneho odpadu
bolo vyše 886 ton a väčšinu z neho
mesto likvidovalo v Zentive
Hlohovec, menšiu časť v Pezinku.
Vďaka separácii odpadu sa podarilo
vytriediť odpad vstupujúci do procesu recyklácie a takzvaný nebezpečný odpad.
Ďalšie druhy vyprodukovaného odpadu (v tonách):
sklo
11,86 t
papier a lepenka
14,11 t
plasty
4,14 t
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky
1,05 t
vyradené elektrické a elektronické zariad
e
n
i
a
1,17 t
farby, tlačiarenské farby, lepidlá... 0,47 t
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
0,25 t
kovy
3,72 t
(jh)

Viac peňazí
v rozpočte
Tohtoročný rozpočet mesta bude vyšší
ako bol ten minuloročný. Poslanci zastupiteľstva schválili na konci minulého roka návrh rozpočtu vo výške 34 miliónov 177 tisíc korún, čo je takmer o 7 miliónov korún
viac ako minulý rok.
Nárast spôsobilo najmä zvýšenie podielových daní zo štátu (o vyše 6 miliónov korún) a vyše pol milióna viac by mesto malo
vybrať na dani z nehnuteľností (najmä preto, že daň bude platiť aj ÚVTOS a ÚVV a
Železnice SR). V ostatných príjmových položkách mesto predpokladá len minimálny
alebo žiadny nárast.
Vo výdavkoch spotrebuje verejná správa
9 a pol milióna (chod úradu, mzdy, odvody, prevádzkové náklady, transakcie verejného dlhu, finančná rozpočtová oblasť).
V ekonomickej oblasti je takmer 400 tisíc
korún určených na projektovú dokumentáciu, na Rázusovu ulicu a na technickú vybavenosť 38-bytovky sa ráta s 1 a pol miliónom, viac ako milión korún je zatiaľ vyhradených na výstavbu chodníkov v
meste. Konečné rozhodnutie o výške vyčlenených prostriedkov na rekonštrukciu
chodníkov (predpokladá sa čiastka okolo
4 miliónov) a rozhodnutie o tom, v ktorých

častiach mesta treba chodníky začať budovať najurgentnejšie, zostane na dohode
zastupiteľstva. Najčastejšie sa hovorí o
Hlohovskej ceste a Piešťanskej ceste.
Výdavky na ekonomickú oblasť sú predbežne plánované vo výške 3 milióny 300
tisíc korún, na takú istú čiastku výdavky
za nakladanie s tuhým komunálnym odpad
o
m
a odpadovými vodami.
V ďalších položkách mesto predpokladá
rovnaké hospodárenie ako v predchádzajúcom roku. Poslanci sa na najbližších rokovaniach budú musieť k rozpočtu vrátiť,
pretože v čase schvaľovania rozpočtu neboli známe zostatky na účtoch mesta ani v
jednotlivých fondoch. Napredovanie v investičných aktivitách mesta ešte môžu priniesť žiadosti, ktoré vedenie mesta adresovalo rôznym fondom a ktoré súvisia s rekonštrukciou čistiarne odpadových vôd,
budovaním 2. a 3. etapy odkanalizovania
mesta, výstavbou dvoch nových bytových
domov a podobne. Ani na tieto projekty východzí (alebo lepšie povedané predbežný) rozpočet na rok 2005 nemá dostatočné zdroje a poslanci s vedením mesta veria v úspešnosť niektorých projektov, ktoré
sú založené na pomoci štátu, resp. európskych fondov. Rozpočet sa bude preto aktualizovať podľa aktuálnej finančnej situácie.

Slovenská sporiteľňa v Leopoldove skončila
Klienti Slovenskej sporiteľne, a. s., budú musieť za poskytovaním služieb svojej banky dochádzať do Hlohovca alebo využívať jej služby v inom meste. Vedenie banky totiž pristúpilo k reštrikčným krokom. Leopoldovská filiálka sporiteľne skončila svoju činnosť 31. marca
tohto roku a vedenie sporiteľne rozhodlo aj o likvidácii ďalších pobočiek v regióne. Dôvodom k tomuto kroku bol nedostatok klientov a nízky finančný obrat filiálok.
Svoje služby v Leopoldove zasa bude v tomto roku rozširovať filiálka Všeobecnej úverovej banky,
ktorá rozšíri aj priestory svojej prevádzky na
Hlohovskej ceste.
(jh)
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Črtá sa pomoc sociálne odkázaným
Leopoldovčanom
Starostovia obcí združených v mikroregióne Paradajs sa usilujú sprevádzkovať
dom sociálnej starostlivosti. Na potrebe
sociálneho zariadenia typu domova dôchodcov sa zhodli všetci starostovia.
Vybudovanie domova dôchodcov alebo
podobného zariadenia má vo svojich dlhodobých cieľoch aj vedenie nášho
mesta, ibaže nenašlo v Leopoldove žiaden vhodný objekt, ktorý by mohol po rekonštrukcii slúžiť na tento účel.
Nehnuteľnosť, ktorá po rekonštrukcii môže vhodne spĺňať požiadavky kladené na
zariadenie takéhoto typu, sa nachádza v
Maduniciach ide o bývalú administratívnu budovu tamojšieho poľnohospodárskeho družstva.
V rekonštruovanom objekte, o ktorom sa
predpokladá, že by mal byť nadštandardne vybavený, získa 28 starých aj
mladších občanov z regiónu kvalitnú starostlivosť a plánuje sa aj vytvorenie
miest pre šiestich klientov na denné alebo týždenné pobyty.
Starostovia mikroregiónu sa preto dohodli, že vypracujú spoločný projekt a o
spolufinancovanie požiadajú Európsku
ú
n
i
u
.
„Predpokladané náklady na rekonštrukciu objektu a zriadenie domova sociálnej
starostlivosti sú vyčíslené na asi 25 miliónov korún. Ak sa projekt podarí zrealizovať, toto sociálne zariadenie budú
môcť využívať aj naši spoluobčania“ vy-

Ďalšie milióny do čistiarne

svetľuje primátora Ladislav Piovarči.
Okrem Leopoldova sa do projektu zapojili aj obce Trakovice, Žlkovce, Červeník,
Ratkovce a Horné Zelenice. Za prevádzku domu budú tieto obce platiť pomerné
čiastky podľa počtu obyvateľov a podľa
tohto kľúča bude prerozdelený aj počet
klientov, ktorí ho budú využívať, resp. počet lôžok. V prípade úspešnej realizácie
projektu obce zaplatia podľa počtu obyvateľov 5% nákladov na rekonštrukciu
(spolu 1,25 milióna korún), štát prispeje
15 percentami a rozhodujúcu čiastku by
do projektu mali vložiť štrukturálne fondy
EÚ (80%).
Žiadosť predložili zástupcovia mikroregiónu na konci minulého roka. Kedy sa starostovia dozvedia stanovisko EÚ, nie je
jasné, keďže ide o dlhodobý proces posud z o v a n i a j e d n o t l i v ý c h p r o j e k t o v.
Primátor mesta sa napríklad podnes nedozvedel odpoveď na žiadosť o spolufinancovanie rekonštrukcie základnej školy, hoci mesto projekt na rozhodnutie podstúpilo ešte koncom apríla minulého roka, pretože jeho vyhodnotenie sa očakáva až v máji tohto roka.
Ak projekt schválený nebude, pripravenú
dokumentáciu starostovia pod vedením
madunickej starostky Aleny Jelušovej použije mikroregión v ďalších žiadostiach.
(jh)

Vážení rodičia, obyvatelia mesta,
ak chcete aj v tomto roku pomôcť našej škole a deťom, poukážte 2 % zo svojej už zaplatenej dane nášmu rodičovskému združeniu:
Rodičovské združenie pri Základnej škole Leopoldov
Námestie sv. Ignáca 31, 920 41 Leopoldov
Nepremárnite možnosť rozhodnúť o časti peňazí, ktoré odovzdávate štátu, budú použité na skvalitnenie vyučovacieho procesu pre deti našej školy, nášho mesta.
Bližšie informácie Vám kedykoľvek podá ekonómka našej školy p. Galová.
Za Vašu ochotu a porozumenie Vám vopred ďakujú
Rada rodičov, riaditeľka školy a najmä deti zo ZŠ Leopoldov.

2%
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Minulý rok sme informovali o tom, že práce
na projekte rekonštrukcie a spojení mest-

skej a ústavnej čistiarne odpadových vôd,
ktorý mal stáť 40 miliónov korún, sa asi v polovici roka zastavili. Príčinou bol nízky rozpočet mesta.
Ešte minulý rok si mesto na čistiareň vzalo
úver vo výške 8 miliónov korún od Dexia

banky, aby sa mohlo pokračovať v realizácii
2. a 3. etapy rekonštrukcie. Aby sa mohli realizovať práce naplánované na tieto etapy, čistiareň musela byť do 15. februára
obtokovaná, čiže odpadové vody neprúdili cez aktivačné (čistiace) nádrže. Do
polovice februára by napokon aj mali
byť práce na 2. a 3. etape dokončené.
Aj ďalšia, posledná etapa rekonštrukcie
leopoldovskej čistiarne odpadových vôd
bude nákladná mesto by malo do nej zainvestovať takmer 7 a pol milióna korún,
väznica svoju čiastku na zabezpečenie
4. etapy rekonštrukcie už má zabezpečenú. Vedenie mesta požiadalo Štátny
fond životného prostredia ešte v decembri. Ministerstvo o pridelených dotáciách
bude rozhodovať v apríli, a to bude termín,
keď mesto bude vedieť, či v tomto roku na
rekonštrukciu bude mať prostriedky.
(jh)

O novej bytovke na Trolaskoch znova reálnejšie
Kvôli zmenenej bytovej politike štátu sa minulý rok nepodarilo doviesť do realizácie
výstavbu dvoch nových bytoviek v lokalite
Trolasky. Dnes mesto pripravilo nový projekt na túto stavbu, ktorý by mohol uspokojiť aspoň niekoľko z vyše dvoch stovák
žiadateľov. O tom, či to tak napokon bude,
znova rozhodnú úradníci, pretože mesto
samu stavbu financovať nemôže zo svojich zdrojov sa môže podieľať iba na financovaní daktorých súčastí stavby.
Domy sú projektované tak, že dodávateľ
v nich postaví 10 jednoizbových, 16 dvojizbových a 12 trojizbových bytov. Náklady
na 38-bytový komplex by mali dosiahnuť
takmer 42 miliónov korún, čo oproti pôvodným kalkuláciám spred roka je 5 miliónov kvôli nárastu cien. Či sa pristúpi k stavbe, o tom rozhodne súhlas Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorá
sa má na stavbe podieľať 30 percentami
nákladov. Ak ministerstvo stavbu odsúhla-

sí, mesto môže požiadať o pridelenie dotácie Štátny fond rozvoja bývania (70% nákladov). K ďalším nákladom treba pripočítať vyše 5 miliónov za technickú vybavenosť k bytovým do-mom. Časť z nich má
plynúť z dotácií (hlavné stoky, mestská komunikácia, verejné osvetlenie) a časť uhradí mesto (asi 2 milióny 300 tisíc korún).
Nutnú trafostanicu prisľúbila na vlastné náklady vybudovať Západoslovenská energetika. Mesto na tento rok v rozpočte na
pokrytie svojich nákladov v prípade realizácie stavby už vyčlenilo 1,5 milióna korún, budúci rok bude musieť vložiť ešte vyše 800 tisíc korún. V prípade schválenia
výstavby sa môže hneď s výstavbou začať. Bytovka má byť postavená do 12 mesiacov od začiatku stavby a jej realizátorom
má byť Profstav, a. s., Piešťany.
(jh)
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Keď zomrie pápež
"Drahí bratia a sestry, o 21,37 hod. sa
Svätý Otec vrátil do domu Pána. Tento
večer sa všetci cítime ako siroty," povedal arcibiskup Leonardo Sandri krátko
po tom, čo pápež pri modlitbe svätého
Ruženca zomrel. Jeho posledné slovo
bolo Amen.
Pápež Ján Pavol II. bol výraznou osobnosťou cirkevných, ale i svetových dejín.
Jeho život sa stal posolstvom hodnôt, ktoré obdivujú ľudia na celom svete. Židia,
protestanti, neveriaci, moslimovia, dokonca aj komunistické krajiny si ho ctili najmä
preto, že jeho láska patrila všetkým ľuďom bez ohľadu na vierovyznanie. Úprimnosť, ktorá sprevádzala každý jeho krok,
dokázala spojiť celý svet. Keď stál Karol
Wojtyla pred stotisícovým davom ľudí, z
jeho očí vyžaroval skutočný záujem o každ é h o
j e d n é h o
z nich. To neustále dokazoval svojimi čas-

tými návštevami ľudí na celom svete.
Cudzie miesta, na ktorých ho prijímali ako
krajana, sa mu stávali domovom nielen
na niekoľko dní jeho návštevy. Neputoval
za poznaním nových kultúr, krás ani za
slávou a uznaním. Chcel byť bližšie k ľuďom. Jeho smrť priviedla do kresťanskej
Mekky, Ríma, milióny obyčajných ľudí, ale
i významných predstaviteľov rôznych krajín, ktorí si prišli uctiť silnú a charizmatickú
osobnosť, no prišli sa aj rozlúčiť so svojím
Svätým Otcom. Rodák z Poľska, 264. pápež, výborný športovec a divadelník bol
naozaj v prvom rade ľudským Svätým otcom a človekom, ktorý svojím životom rúcal všetky bariéry medzi ľuďmi.
O živote Jána Pavla II.
Karol Józef Wojtyła sa narodil 18. mája 1920 vo Wadowiciach v južnom Poľsku
ako druhý syn bývalého dôstojníka v habsburskej armáde Karola Wojtyłu staršieho
a Emilie, rodenej Kaczorowskej. Rodina
Wojtyłovcov žila skromne. Jediným zdrojom bola otcova mzda, ktorý pracoval ako
úradník na okresnom doplňovacom veli
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teľstve. Matka pracovala príležitostne ako
krajčírka. Karolov brat Edmund po ukončení wadowického gymnázia študoval medicínu v Krakove. Karolova matka zomrela
na zápal srdca a obličiek, keď mal deväť rokov.
O tri roky neskôr zomrel vo veku 26 rokov
aj jeho brat Edmund, nakazil sa od svojej
pacientky v nemocnici v Bielsku. Jeho otec
zomrel po dlhej chorobe v roku 1941.
Zaujímavým zážitkom z ranného života
Karola Wojtylu bolo prvé sväté prijímanie.
Pri skúške ako jediný z triedy nepodvádzal
a dostal päťku. jeho kamarát ho utešoval
slovami, ktoré mali pre jeho ďalší život viac
ako symbolický význam: "Netráp sa Karol,
veď nechceš predsa byť pápežom." Karol
študoval na chlapčenskom gymnáziu vo
Wadowiciach a po úspešnej maturite pokračoval v štúdiu polonistiky na
Filozofickej fakulte Jagellonskej univerzity
v Krakove. Vojna odobrala Karolovi možnosť pokračovať v štúdiách, po smrti otca
teda nastúpil do zamestnania v chemických závodoch. V tomto období sa Karol
spojil s podzemnou organizáciou Unia, ktorá bola zviazaná s katolíckym prostredím a
ktorá sa okrem iného snažila chrániť ohrozených židov. V roku 1943 sa rozhodol študovať teológiu a vstúpil do tajného
Metropolitného duchovného seminára v
Krakove. Začal aj podzemné štúdiá na
Teologickej fakulte Jagelonskej univerzity.
Neskôr pracoval na univerzite ako asistent
a viedol semináre z histórie dogmy. Mal
veľké nadanie na jazyky. Plynule hovoril
deviatimi jazykmi.
Karol Wojtyła bol vysvätený na kňaza
1. novembra 1946. Učil etiku na
Jagelovskej univerzite v Krakove a následne na Katolíckej univerzite v Lubline. V roku 1958 bol vymenovaný za pomocného
krakovského biskupa a po štyroch rokoch
prevzal vedenie diecézy s titulom kapitulný
vikár.
O niekoľko rokov ho pápež Pavol VI. vymenoval za krakovského arcibiskupa a neskôr za kardinála. V auguste 1978, po
smrti Pavla VI., bol za pápeža zvolený
Ján Pavol I., ktorý však po 33 dňoch pontifikátu zomrel. 16. októbra 1978 kardináli

zvolili za nového pápeža Karola Wojtylu,
ktorý prijal meno Ján Pavol II. Stal sa tak
prvým netalianskym pápežom po 455 rokoch a zároveň prvým Slovanom na pápežskom stolci.
Jeho pontifikát trval 26 rokov a päť mesiacov. Ján Pavol II. počas neho absolvoval viac než sto zahraničných ciest. Bol človekom otvoreným a načúvajúcim. Roku
1986 navštívil synagógu, neobišiel aništáty bývalého sovietskeho bloku. Na
Slovensku bol trikrát. Štyri roky po zvolení
bol na neho spáchaný atentát vo Vatikáne.
Čoskoro po zotavení sa zo zranení
navštívil atentátnika Mehmeta Aliho Agcu
vo väzení v Ríme s posolstvom odpustenia. Pápež sa počas svojho pontifikátu pokúšal o zblíženie náboženstiev, kultúr a národov. V záujme dosiahnutia tohto cieľa sa
stretáva s Nelsonom Mandelom a v roku
1 9 9 8
d o k o n c a
a j
s Fidelm Castrom na Kube. Azda najväčším krokom k otvoreniu Cirkvi bol 12. marec 2000, keď Ján Pavol II. verejne požiadal o odpustenie za chyby Cirkvi z minu-
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losti. Na dôvažok o pár dní uskutočnil púť
do Jeruzalema ako prejav ľútosti za utrpenie židov. Vo februári 2005 sa jeho dlhotrvajúce zdravotné ťažkosti ešte zhoršujú
a pápeža musia dvakrát hospitalizovať v
nemocnici. Jeho stav sa od tohto okamihu
neustále zhoršuje. V posledných dňoch života ho previezli do jeho izieb vo
Vatikáne, kde sa oňho starali lekári. V sobotu 2. apríla 2005 o 21:37 Svätý Otec
Ján Pavol Druhý zomiera.
Čo znamenal pre osobnosti celého

ce v telesných bolestiach, ale vnútorne
prežíval veľkú radosť, veď sa priblížil okamih jeho stretnutia s Ježišom Kristom, jeho Majstrom.“
prešovský gréckokatolícky eparcha
Mons. Ján Babjak SJ
„Svätý otec bol majákom nielen pre katolíkov, ale aj pre všetkých ľudí.“
Bill Clinton, bývalý americký prezident
„Môžeme si byť istí, že náš milovaný pápež dnes stojí v okne Otcovho domu, že
nás vidí a žehná nám.“
Joseph Ratzinger, nemecký kardinál, ktorý celebroval omšu na pohrebe pápeža.
Pápež očami Leopoldovčanov
„Nie som veriaci, ale aj napriek tomu si
myslím, že pápež bol veľkým človekom.“
„Ján Pavol II. dal cirkvi ľudskejšiu tvár,
vždy som mala pocit akoby bol jedným z
nás, akoby ani nebýval vo vatikánskom
apartmáne, ale tu dolu medzi obyčajnými
ľuďmi. No on sám obyčajný rozhodne nebol. Mal v sebe toľko lásky, že aj cez televíznu obrazovku, či cez vzdialenosť niekoľko desiatok metrov som cítila, že ju má
vo svojom srdci aj pre mňa.“
„Bola to mimoriadne silná osobnosť, ktorá
pre svet i pre veriacich spravila nesmierne veľa. Obdivujem jeho prístup k mladým ľuďom i to, že sa v posledných rokoch aj napriek ťažkému zdravotnému stavu nev-zdal.“

sveta
„Celý svet sa mu odvďačuje za slobodu,
za demokraciu, za to, že povalil múr komunizmu v Poľsku, povalil múr i v
Nemecku.“ Marián Potaš, člen rehole baziliánov, ktorý pápežovi daroval knihu o biskupovi Gojdičovi, ktorý zomrel v
Leopoldove
„Smrť Svätého Otca Jána Pavla II. je pre
celý svet veľkým smútkom, ale aj veľkým
svedectvom jeho živej viery. Zomieral sí-
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„Bol to úžasný človek, významná osobnosť pre Cirkev i pre svet. V posledných
rokoch bola však jeho prítomnosť na pápežskom stolci utrpením.“
„Pápež bol pre mňa vždy vzorom.“
„Bol pre mňa všetkým. Bol to zlatý človek,
nemôžem o ňom povedať ani jediné zlé
slovo. Bol pre nás všetkých veľkou oporou. Dokonca by som uvítala, keby tu v
Leopoldove mohol byť na cintríne pomník

pre pápeža, aby sme si ho aj takýmto spôsobom mohli uctiť.“
„Jeho posolstvo lásky bolo o to silnejšie,
že všetko, čo hlásal, aj naozaj žil.“
"Hoci som ho nikdy osobne nevidela, ani
nepoznala, keď zomrel, mala som pocit,
akoby som sa lúčila s veľmi blízkym človekom."

mom seriáli zachytila slová, ktoré tak trochu vystihujú to, čo sa v posledných dňoch
udialo: ...okolo teba pulzuje život, a ty akoby si ho necítil, neviem, čo by sa malo stať,
aby si precítil.. Čo sa stalo a ako to vidím
ja? Vyhasol život s veľkým Ž a ja som precitla..."
Pripravila Mária Moravčíková

"Pred chvíľou som v jednom menej zná-

„Ja som vás hľadal. Teraz ste vy prišli ku mne.“
Leopoldovčania ďakovali Svätému otcovi priamo vo Vatikáne
Je sobota večer a množstvo domácností na celom svete sa na chvíľu zastavilo pred televízorom. Všetci "hltajú" slová
moderátorky, ktorá potvrdzuje dohady o
smrti Jána Pavla II. Hoci sme veľmi dobre
poznali ťažký zdravotný stav Svätého
Otca, v miestnosti panuje zvláštna atmosféra. Zomrel veľký človek. Babka si
pretrie uslzené oči, otec prehodí zopár slo-

v, ktosi zapáli sviecu... Takýmto spôsobom prežívala posledné hodiny pápežovho života väčšina ľudí. Mnohí sa však rozhodli vzdať poctu tomuto človeku osobne.
V priebehu krátkych chvíľ zbalili niekoľko
vecí a vybrali sa do Ríma.
V deň pápežovho pohrebu boli medzi davmi na Námestí svätého Petra aj veriaci
z Leopoldova. Túto významnú udalosť
mohli vnímať úplne inak, ako tí, ktorí zostali doma.
Médiá opäť raz zveličovali
Traja Leopoldovčania spolu s duchovným otcom v stredu vyrazili do Ríma v jednom z troch autobusov, ktoré odchádzali
z našej diecézy. Podľa slov Mariána
Ondrejku panovala v autobuse už na začiatku zvláštna atmosféra. Prispeli k nej aj
obavy z varovaní médií, ktoré už niekoľko
dní informovali o masovom návale veriacich do Vatikánu. Katastrofické správy o
tlačeniciach, odpadávajúcich ľuďoch, neprechodných uliciach však podľa leopoldovského duchovného neboli opodstatnené. Leopoldovčania spolu s veriacimi z
ďalších farností sa do Ríma dostali viacmenej bez problémov.
Vo štvrtok, hneď po príchode do jednej
z miestnych škôl, v ktorej boli ubytovaní,
sa celá skupinka vydala za Svätým otcom
do Baziliky sv. Petra na svätopeterskom
námestí, kde boli vystavené pozostatky
Jána Pavla II. Cez mesto sa k bazilike
dostali veľmi rýchlo. Hoci leopoldovskí pútnici v kilometrovom zástupe ľudí, ktorý na
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rástol na námestí, postupovali dopredu
asi po 20 - 30 metroch za hodinu, nehodnotili situáciu tak alarmujúco ako médiá.
Medzi množstvom ľudí vládla nostalgická
nálada sprevádzaná modlitbami a spomienkami na človeka, ktorý si získal poctu celých národov. Po šesťhodinovom čakaní už mohla štvorčlenná skupinka
Leopoldovčanov prekročiť prah baziliky.
Ďakujeme, Svätý otec
Cesta do Ríma mala pre
Leopoldovča-nov jasný cieľ: osobne sa
poďakovať pápežovi, aj v mene všetkých, ktorí túto možnosť nemali. Jánovi
Pavlovi II., ktorý sa stal silnou osobnosťou nielen pre katolíkov, ale aj pre stúpencov iných vyznaní či ateistov, prišli poďakovať státisíce ľudí z celého sveta.
Jeho pohreb bol silným zážitkom aj pre
skupinku z našej farnosti. Dostali sa do
vzdialenosti niekoľkých desiatok metrov
od kardinálov, ktorí slúžili bohoslužbu.
Marián Ondrejka s úžasom spomína na
pápežovu rakvu: „Bola úplne jednoduchá, z obyčajného dreva, do ktorého vyryli kríž. Na začiatku pohrebu ju položili na
koberec na zemi. Žiadna pompéznosť,

Krížová cesta
cez Leopoldov
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žiadne kvety ani nič podobné. Na skromnú truhlu položili Sväté písmo. Jeho listy
počas obradu obracal vietor. Jedinečným
okamihom bolo, keď sa kniha pred koncom sama zatvorila. Ako symbol skončenia pápežovej pozemskej púte.“
Kto chce, uctí si pamiatku pápeža aj
bez pracovného voľna
Ján Pavol II. sa o Slovákoch vždy vyjadroval v dobrom, mal nás rád a svoje
slová potvrdil aj troma návštevami našej
krajiny. Slovenskí politici nepokladali za
dôležité udeliť v deň jeho pohrebu pracovné voľno, aby ľudia mali možnosť v pokoji sledovať poslednú rozlúčku so
Svätým Otcom. Pápežov pohreb mnohí
v i d e l i
l e n
v záznamoch správ, alebo o ňom počuli z
rádia v autobuse počas cesty do práce.To však nie je podstatné. Dôležité je, že
mnoho ľudí si aj v každodennom zhone
uvedomilo odchod výnomočného človeka, ktorého príklad je hodno nasledovať.
pripravila M. Moravčíková

Keď som v piatok niekoľko minút po pol ôsmej prišla pred leopoldovský kostol, všade bolo
ticho. "Krížová cesta sa asi nekoná," pomyslela
som si. Vtom som niekoľko metrov od kostola
zazrela blikajúce svetielka sviečok. Trochu som
pobehla, aby som sa pripojila k dlhému radu ľudí, spievajúcich náboženské piesne. "Ešte ich
dobehnete!", zavolal na mňa kostolník s dymiacim kadidlom. Stratiť tento zástup z dohľadu naozaj nebolo možné. V uliciach nášho mesta sa
totiž iba zriedkakedy objaví pokope tak veľa ľudí. Okrem toho som tak, ako sa píše vo Svätom
Písme, nasledovala svetlo.
Najväčší cirkevný sviatok v roku sa tentokrát neslávil iba v kostole, ale aj v uliciach nášho mesta. Sviečky, ktorých plamienky chránili
pred vetrom ľudské ruky, boli súčasťou posolstva veriacich. Aj takýmto netradičným spôsobom tak preniesli svedectvo veľkonočných

sviatkov za múry chrámu, v ktorom sa pravidelne stretávajú na bohoslužbách. Na Veľký piatok si umučenie Krista pripomenuli spoločnou
krížovou cestou, ktorá viedla od kostola ulicami
Leopoldova až na cintorín. Takmer hodinová
púť bola sprevádzaná modlitbami, spevom a
rozjímaním veriacich. Na čele zástupu sa do
výšky týčilo niekoľko drevených krížov. Keď
som sa rozhliadla okolo seba, na tvárach ľudí
som mohla vidieť rôzne pocity. Niektorí prežívali túto udalosť pokojne, snažiac sa o tiché zamyslenie. Na chvoste zástupu sa objavilo niekoľko mamičiek s detičkami. Niektoré z nich pošepky vysvetľovali svojim ratolestiam, čo sa deje. Deti však viac zaujímali sviečky, za ktorými
stále naťahovali rúčky, nejedno z nich zaspalo
v maminom náručí. To je prirodzené. Ešte neokusili zlo, a utrpenie ktoré les pomaly sa pohybujúcich krížov symbolizuje. Nechápu ešte paradox, že množstvo ľudí sa k tomuto vlastne mučiacemu nástroju skláňa. Neskôr príde
čas keď možno pochopia úctu svojich rodičov k človeku ktorý chcel pre všetkých dobro a
pre onú myšlienku položil na kríži život – to nacennejšie čo človek má. Urobil to v mene
myšlienky ktorá ľudstvo sprevádza tisícky rokov a učí nás vedieť konať dobro, a keď sa
nám to niekedy nedarí práve kríž nam pripomenie, že na ceste nie sme sami.
Mária Moravčíková
foto Matej Moravčík
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Predvianočné posedenie členov JDS
Leopoldov
V predvianočnom čase sa 12. decembra 2004 členovia mestskej organizácie Jednoty
dôchodcov v Leopoldove (MsO JDS) zišli do Kultúrneho domu Ministerstva spravodlivosti SR na príjemné predvianočné posedenie, ktoré už tradične patrí medzi najobľúbenejšie relaxačné aktivity nielen našich starších spoluobčanov. Akciu pripravili členovia výboru MsO JDS v spolupráci s Mestským úradom a Základnou školou v
Leopoldove.
Žiaci sa predstavili v zaujímavom pásme pozostávajúcom z kolied, piesní a príbehov
s vianočnou tematikou pod vedením Mgr. Brešťanskej, Mgr. Andrašikovej a Mgr.
Kulichovej. Program spestrili tanečné čísla a v predvečer Lucie aj príhodným predvedením tradičných zvykov a obyčajov. Folkloristický program si pripravili dievčatá zo
7., 8. a 9. ročníka.
V predvianočnom programe pani Mária Titlová a pani Lýdia Holíková priblížili krajové
zvyklosti a atmosféru Vianoc spred pár rokov. Pani Margita Bayerová a pani Mária
Podoláková zaspievali za sprievodu harmoniky zmes ľudových piesní a vianočných
kolied a na záver si všetci spoločne zaspievali Tichú noc. Pieseň, pri ktorej každý z
nás cítil, že do sŕdc nám už vstupujú Vianoce.
Podujatie bolo spojené s posedením pri káve, čaji, vianočných koláčoch a skvelých pagáčikoch. Trvalo až do večerných hodín. Účastníci predvianočného popoludnia vyslovili poďakovanie za príjemné a zmysluplne strávené popoludnie a za kvalitne pripravenú akciu. Pri rozlúčke sa okrem obvyklých vianočných želaní vyslovovali i želania
ďalšieho, tento raz fašiangového stretnutia. A práve to je tá najväčšia satisfakcia pre
každého organizátora akéhokoľvek podujatia a zároveň úžasná motivácia do budúcna.
Michal Adamkovič

Zostavme si spolu kalendár!
Mesto Leopoldov hodlá prostredníctvom
kultúrno-sociálnej komisie pripraviť kalendár na rok 2006, ktorý má byť zostavený
z obrázkov a fotografií súvisiacich s mestom samým, jeho životom, ale aj so životom jeho obyvateľov. V histórii prvý kalendár nášho mesta môže nám všetkým ukázať Leopoldov tak, ako ho možno ani sami
nepoznáme.
Preto ak vlastníte zaujímavé obrázky, star
é
i novšie fotografie alebo zaujímavé predmety súvisiace s históriou nášho mesta
alebo pevnosti a možno ich odfotografovať, budeme radi, ak nám ich požičiate aj
s výstižným názvom alebo vysvetľujúcim
komentárom a dopíšete svoje meno a
adresu. Potešíme sa aj fotografiám, ktoré
zachytávajú obyvateľov nášho mesta v
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rôznych životných situáciách a takisto aj fotografiám našich
významných rodákov
a pod. Fotografie oskenujeme (pretransformujeme do digitálnej podoby) a vrátime ich majiteľom. Kalendár by mal byť vydaný v druhej polovici tohoto roka. V samostatnom liste kalendára sa poďakujeme každému, kto sa
bude týmto spôsobom spolupodieľať na
príprave kalendára.
Poďme si teda pripraviť kalendár. Vaše fotografie a ďalšie materiály s vďačnosťou
očakávame na sekretariáte MsÚ (p.
Patajová) do konca júna tohto roka.

Sloboda prišla
na Veľkú noc

Litera 2005
Mesto Leopoldov pri príležitosti mesiaca knihy vyhlásilo súťažnú prehliadku pôvodných literárnych diel
Litera 2005. Do súťažnej prehliadky sa
môže prihlásiť každý obyvateľ nášho
mesta, ktorý inklinuje k literatúre aj autorsky, a to v týchto kategóriách:
1. deti do 10 rokov,
2. deti a mládež do 15 rokov,
3. mládež a dospelí od 16 rokov.
Do prehliadky, ktorej zmyslom nie je súťa-

Pred šesťdesiatimi rokmi spolu s príchodom
jari prišla do vtedajšieho Mestečka aj dlho
očakávaná sloboda. Prvého apríla 1945 bola Veľkonočná nedeľa. Pomaly sa schyľovalo ku koncu až takmer šesť rokov trvajúcej
druhej svetovej vojny. V ranných hodinách
vstúpili na pôdu Mestečka sovietski vojaci.
Nemecké vojsko bezhlavo ustupovalo.
Stačili však zničiť oba mosty cez Váh pri
Hlohovci a zdemolovať koľajnice. V tejto súvislosti treba spomenúť, že 19. novembra
1 9 4 4
j e d n o
a n g l o -americké lietadlo o 12,45 h zhodilo 6 bômb
na železničnú stanicu Leopoldov. Stanicu to
však nezasiahlo, padli za mostom, niekoľko
metrov od skladu obilia. Škody by boli bývali
ešte väčšie. Stanica po opustení nemeckých vojsk aj tak nebola schopná prevádzky. Všetko sa to obišlo bez straty ľudských
životov a nedošlo ani k väčším materiálnym
škodám v obci. Trnavskú rovinu však presiakla krv asi 119 sovietskych vojakov.
Keď si v tieto jarné dni pripomíname 60. výročie oslobodenia nášho mesta, robíme tak
najmä preto, aby sme si s úctou spomenuli
na osloboditeľov, vzdali im hold a uctili si pamiatku padlých vojakov, nech už patrili
k akejkoľvek armáde. Robíme tak aj preto,
aby pamätníci nezabudli, a tí, ktorí vtedy ešte nežili, si uvedomili, že naša sloboda, náš
súčasný život, nie sú samozrejmosťou, že
boli vykúpené miliónmi životov bojovníkov
proti fašizmu.
Ak sa raz budete prechádzať po peróne našej železničnej stanice, všimnite si na stene
pamätnú tabuľu venovanú železničiarom
padlým v SNP Teodorovi Strečanskému
a Júliusovi Markovi. Ak vás cesta zavedie
do mestského parku na Námestí sv. Ignáca,
istotne neujde vašej pozornosti pamätná tabuľa upevnená na pamätníku účastníkovi
bojov za slobodu Jarolímovi Gucmanovi.
Postojte, aj tá minútka bude vďakou.

ženie, ale uvažovanie o literatúre a jej
zmysle v elektronickom svete, môžete
prihlásiť svoju poéziu (najmenej 3 básne,
ale aj pop-texty a pod.), prózu (napr. poviedku), dramatický, ale napr. aj publicistický text (umelecká reportáž, črta, cestopis…). Nezabudnite pripojiť svoje meno
a úplnú adresu, príp. aj telefón.
Textami sa budú individuálne zaoberať
profesionáli slova a vyhodnotenie sa
uskutoční na spoločnom stretnutí v mestskej knižnici. Niektorí autori získajú hodnotné knižné ceny a po ich súhlase zverejníme ich literárne diela v mestskom časopise.
Hoci podobná prehliadka nemá
v Leopoldove ešte tradíciu, nazdávame
sa, že aj v našom meste žijú ľudia, mladí
či starší, ktorí si píšu len tak – pre seba.
Veríme však, že sa budeme môcť stretnúť a porozprávať sa o našej i Vašej literatúre…
Ak ste sa našli, neváhajte. Svoje príspevky odovzdajte, prosím, do 10. mája
na sekretariáte mestského úradu (p. M.
Patajová alebo sl. Kavuliaková) alebo v
základnej škole (Mgr. A. Benková).
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Ladislav Škrabák

(jh)

Juraj Hladký
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Slovenský rozhlas 4, Rádio Regina (Bratislava)
frekvencie: SV 1098 kHz, VKV 104,4 MHz 95,6 MHz 102,8
MHz 91,7 MHz

Vaeobecná úverová banka
ponúka svojim klientom i neklientom banky jedinečnú možnosť získať peniaze prostredníctvom flexipôžičky:

www.slovakradio.sk

¬ bez ruite>a,
¬ bez papierovania,
¬ bez akania,
¬ a na oko>vek.

pondelok - piatok
0,00 Správy SRo 0,05 Hudobný kalendár 0,15 Rádiožurnál SRo (repríza) 01,00
Správy SRo 01,05 Program Rádia Slovensko 04,30 Správy SRo 04,35 Brieždenie (ľudová hudba) 5,05 Rádiobudík (ranný blok informácií z regiónu) 8,05 Rádiotrh práce
(ponuka pracovných príležitostí, sprostredkovanie zamestnania, obj. tel. 02 / 52 49 14
2
1
)
9,05 Hudobné pozdravy (koncert venovaný jubilantom, obj. tel. 57 27 37 51) 10,00
Regionále správy 10,05 Prepoludňajšie spektrum (Magazín o aktuálnom živote v regióne komunálna politika, sociálna sféra, spoločenský život na západnom Slovensku)
11,00 Kontakty 12,00 Rádiožurnál SRo, Servis SRo 13,00 Popoludňajšie rytmy 14,05
Roľnícka beseda repríza (pondelok) Seniorpárty repríza (streda) Túto hudbu mám
rád repríza (piatok) 14,35 Při dychovke (utorok a štvrtok) 15,05 Popoludňajšie spektrum (Magazín o aktuálnom živote v regióne komunálna politika, sociálna sféra, spoločenský život na západnom Slovensku) 17,00 Ozveny dňa (Regionálny denník zo západného Slovenska) 17,30 Čo deň dal 17,40 Pri dychovke 18,00 Rádiožurnál SRo,
Šport 19,00 Večerná zornička (ľudové piesne) 19,20 Dotyky (utorok) Národnostné magazíny SRo5 Rádia Patria 19,50 Dobrú noc, deti! 20,05 Večerná galaxia (talk šou),
Cesty repríza zo SRo1 (utorok), Domino kultúrna revue (štvrtok) 22,00 Rádiožurnál
SRo 22,30 Zo zlatého fondu SRo 23,30 Hudba pred polnocou
sobota - nedeľa
00,00 Program Rádia Slovensko 05,05 Brieždenie 6,05 Víkend s Reginou magazín o
víkendových aktivitách na západnom Slovensku, Ráno s ľudovou hudbou (nedeľa)
8,00 R-mix (najzaujímavejšie udalosti týždňa) 9,00 Správy SRo 9,05 Rozhlasový týždeň 9,30 Lýrové pódium (sobota), 9,30 Ľudia z križovatiek profil (nedeľa) 10,00
Bratislavská panoráma (revue o Bratislave) 10,00 Kultúrna revue (nedeľa) 12,00
Správy SRo 13,00 Humoristická relácia (sobota) Roľnícka beseda (nedeľa) 14,05
Hudobné pozdravy (venonaný jubilantom, obj. tel. 02 / 57 27 37 51) 15,05 Kalendár
16,00 Senior párty (stretnutie v klube večne mladých) sobota, 16,00 Zdrkadlo regiónu 17,00 Rozhlasoví bakalári (sobota), 18,00 Rádiožurnál SRo 20,00 Ľudia z križovatiek (repríza) 20,30 Večer s OĽUNom 21,00 Lýrové pódium - repríza 22,00
Rádiožurnál SRo 22,30 Čas M (nedeľa) Program Rádia Slovensko (sobota).
RÁDIO REGINA....
...BLÍZKO VÁS SA DEJÚ VECI

Klient si zvolí sám výaku pô~iky od 20.000 Sk a dobu splatnosti a~
do 5 rokov. Peniaze budú na Vaaom úte u~ na druhý deH. A to
vaetko aj ke nie ste klientom VÚB.
Bli~aie informácie Vám radi poskytnú v expozitúre VÚB v
Leopoldove.

Bistro Alfa

na Ulici 1. mája

Vás pozýva na posedenie v príjemnom prostredí pri lahodnej káve a
miešaných nápojoch. Ponúkame aj kvalitné značkové vína, destiláty a
čapované pivo.
Chcete sucho a čisto v dome, zdravé a pohodlné bývanie?

LOBORA
i b o r

Hurbanova 140/5
920 41 Leopoldov
tel.: 033 / 73 42 792
BEZMOTOROVÉ, VENTILAČNÉ A KOMÍNOVÉ TURBÍNY
• využívajúce energiu prúdenia vzduchu, nezávisle na jeho smere
Použitie: odsávanie strešného pláštá, výrobných, skladových, športových hál, rodinných domov, chalúp. garáží, skleníkov, šácht panelových domov - výmena centrálnych elektrických ventilátorov. Zvýšenie kominového ťahu, zamedzenie spätného tahu, skvalitnenie horenia, zabránenie zatekania, predĺženie životnosti a estetické ukončenie komínov - sú vhodné pre všetky druhy paliva.
Majú dlhú životnosť.
STAVEBNÁ CHÉMIA
Použitie: na hydroizoláciu, ochranu a sanáciu dreva, povrchové úpravy stavieb, sanácia vlhkého muriva a železobetónu, prisady do malty a betónu, podlahové systémy a
technika pre obkladačov

Prvá pomoc pre Váš do-
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Osudy Jozefa Kaisera
S Jožkom Kaiserom som sa prvý raz stretol ako so študentom saleziánskeho gymnázia
v Šaštíne. S jeho sestrou
Boženkou, mojou terajšou manželkou,
sme ho chceli navštíviť. Museli sme chvíľu
na neho čakať, lebo mal práve vyučovaciu
hodinu. Prekvapilo nás, ako táto hodina
vyučovania prebiehala. Študenti nesedeli
v triede, ale sa prechádzali na dvore, postavení vo dvoch radoch tvárami k sebe.
Pri vyučovaní jeden rad kráčal dopredu a
druhý rad spätkoval chrbátmi vpred.
Prednášajúci bol v strede. Keď sa dostali
na koniec dvora, vychovávateľ urobil čelmo vzad a vykročil. Oba rady chlapcov vykročili spolu s ním, ibaže tí, čo doteraz
kráčali tvárami vpred, začali spätkovať, a
chlapci v rade, ktorí doteraz kráčali dopredu chrbtom, vykročili s tvárami dopredu.
Spočiatku som sa nad týmto spôsobom výučby v duchu usmieval. Teraz vidím jeho
nečakanú symboliku: či študenti kráčali dopredu chrbtom alebo tvárou, vždy napredovali a vždy sledovali svoj cieľ.
Symbolika, ktorá sa v takej tvrdej realite
naplnila v nasledujúcich desaťročiach. A
nielen v Jožkovom živote.
Jozef Kaiser sa narodil do početnej rodiny
železničiara v Mestečku, terajšom
Leopoldove, 29. júla 1928. Od chlapčenských rokov sa hrával na slúženie omše.
Ku kňazstvu, po ktorom túžil, sa mu otvorila cesta, keď saleziáni jeho rodičom znížili na prijateľnú výšku poplatky za internát a Jožka prijali do gymnázia v Šaštíne.
Štúdium gymnázia vo vyšších triedach aj
pedagogiky dokončil v Trnave roku 1948 a
nastúpil na pedagogickú prax do saleziánskeho ústavu v Michalovciach. To bolo obdobie, keď v slobodnom prostredí s mladíckym nadšením kráčal dopredu za svojím cieľom. Roku 1950 však nastal obrat.
Komunistická vláda zrušila rehole a ich
členov sústredila do koncentračných táborov a postupne ich obžalúvala a v inscenovaných procesoch odsudzovala do väzníc a na nútené práce. Jožka deportovali
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d
o
Podolínca a
neskôr do
Pezinka.
Odtiaľto ho roku 1950 povolali do armády a zaradili
do jednotky
pomocných
technických
práporov, zriadených pre
politicky nespoľahlivých brancov, najmä rehoľníkov a
bohoslovcov. Dňa 25. augusta 1951 umrela matka Kaiserovej rodiny. Jožkovi povolili zúčastniť sa na pohrebe v leopoldovskom cintoríne. Trochu pobudol doma a
vrátil sa do svojho útvaru. Aspoň sme tak
predpokladali. Ale o niekoľko týždňov nás
navštívil príslušník štátnej bezpečnosti a
vyšetroval, prečo Jozef opustil svoj útvar,
či sa neskrýva doma a čo vieme o jeho vtedajšom pobyte. Pravda, nevedeli sme nič
a boli sme zmätení. V tom čase sa často
hovorilo o úteku kňazov na Západ, i začali
sme dúfať, že aj on sa ta dostal. Naša nádej zhasla, keď nám o niekoľko ďalších
týždňov prišiel od neho list. Prosil nás,
aby sme mu priniesli teplé spodné oblečenie. V liste boli niektoré slová začiernené
a nebola v ňom adresa, kam mu máme veci doniesť. Ani na sivozelenej obálke nebol údaj o odosielateľovi. Jedinú informáciu sme získali z poštovej pečiatky; bola čitateľná a svedčila, že list bol podaný v
Bratislave. Boženka ako mladá hlava rodiny pripravila pre brata balíček a vydala sa
do Bratislavy, do známej budovy s dvoma
levmi. Uniformovaná stráž ju od vchodu
ďalej nepustila a vyhlásila, že tam nie je nijaký Jozef Kaiser. Boženka im ukázala list
s cenzurovanými slovami a obálku s pečiatkou bratislavskej pošty. Po mnohých
prosbách a preliatych slzách príslušníci
sľúbili, že sa po tom Kaiserovi povypytu

jú, a vystrnadili ju na ulicu. Neďaleko je
kostol alžbetínok. Tam sa Boženka premodlila ružence a vrátila sa znova do budovy pod dvoma levmi. Balík, ktorý jej
strážnici povolili ponechať pri nich, bol na
mieste, kam ho položila. Začala sa báť, či
je to dobré znamenie alebo zlé. Muži v uniforme boli priateľskejší. Vraj zistili, že jej
brat je v budove a sľúbili, že mu balík odovzdajú.
O tom, čo sa s Jožkom stalo, sme sa
dozvedeli až v marci 1954, keď ho prepustili z väzenia. Z pohrebu matky v auguste
1950 sa riadne vrátil do svojho útvaru.
Dňa 7. septembra 1952 ho zaistili v parku
v Přerove, kde sa stretol s nejakým svojím
priateľom. Vyšetrovaciu väzbu pretrpel v
Bratislave a vo vojenských väzniciach v
Trenčíne a Olomouci. Po mnohých a dlhých výsluchoch ho pripravili na súdne pojednávanie. Neuskutočnilo sa, lebo neprišiel svedok. Pripravili ho na ďalšie súdne
konanie, ale ani to sa neuskutočnilo pre
dajaké "administratívne nedostatky". Na
treťom súdnom procese ho bez svedkov a
bez každých iných dôkazov odsúdili za
"združovanie sa proti republike" na dva a
pol roka väzenia, teda na ten čas, čo strávil vo vyšetrovacej väzbe. Na slobodu ho
prepustili z tábora nútených prác v bani v
Zástavke u Brna 7. marca 1954.
Po tom, ako ho zaistili v Přerove, nedali si
ani tú námahu, aby to oznámili vedeniu jeho útvaru. Obdobie väzenia znamenalo
pre mladého saleziána kráčanie dopredu
"chrbtom vpred", ale predsa len to boli kráčanie vpred. Svojho cieľa sa nevzdal. A
keď mu po prepustení z väzenia určili prác
u
v poľnohospodárstve, znamenalo to pre
neho zisk: umožnilo mu to svoj cieľ sledovať sústredenejšie. Mal voľné hodiny každý deň, mal voľné nedele a mohol voľne
cestovať. Nadviazal styky so saleziánskym vedením, ktoré pracovalo v ilegálnych podmienkach. A popri práci účtovníka v Horných Chlebanoch, Bučanoch a
Trenčíne sa mu podarilo študovať teológiu
ako mimoriadnemu poslucháčovi na bohos l o v e c k e j
f a k u l t e
v Bratislave. Toto obdobie duchovného for-

movania vyvrcholilo vysviackou za kňaza,
ktorú prijal z rúk krakovského biskupa ešt
e
v časoch komunistického teroru dňa 4.
februára 1965. Štúdium teológie i vysviacku absolvoval v takom utajení, že o šťastnej realizácii týchto jeho plánov nevedeli
ani jeho spolupracovníci, ba ani jeho najbližšia rodina. Aj prof. Július Gábriš, prepošt v Novom Meste nad Váhom, ktorému
v pracovných dňoch Jozef organoval pri
omši, sa o jeho vysviacke dozvedel až dodatočne; svojmu niekdajšiemu zastupujúcemu organistovi to aj riadne vyčítal, ako
spomínal čerstvý novokňaz.
To napredovanie tvárou vpred za svojim
cieľom poznačilo celý ďalší život Jozefa
Kaisera. Roku 1968 sa mu podarilo dostať
sa z kňazskej ilegality. Od roku 1969 s veľkou aktivitou vykonával úlohy vo farnostiach, kam ho pridelila cirkevná vrchnosť
(Dubnica nad Váhom, Bošany, Nitrianska
Streda, Skačany, Dolná Súča), ale aj v saleziánskej spoločnosti: v rokoch 1981 až
1993 bol provinciálom slovenských saleziánov, pôsobil ako farár vo farnostiach spravovaných saleziánmi - v bratislavskej
Trnávke, v Petržalke a v poslednom období v Hodoch pri Galante. Popritom sa venoval aj literárnej činnosti. Za totality naklepal na písacom stroji desaťtisíce strán duchovných textov. Neskôr preložil encykliku
Jána Pavla II. Fides et ratio (Viera a rozum) a viacero jeho listov a prejavov.
Keď dňa 6. augusta 2002 zomrel v Mannheime v Nemecku, kde pastoračne počas
prázdnin vypomáhal, mal rozpracovaný
preklad Direktória o ľudovej zbožnosti a liturgii, ktoré práve vtedy publikovali vo
Vatikáne. Zomrel v noci pred návratom; kufor už mal zbalený na cestu domov...
Pripravil Ľudovít Hlaváč
Literatúra: Milan S. Ďurica, SDB: Kaiser
Jozef, SDB, In: Lexikón kňazských osobností Slovenska. Lúč, Bratislava 2001, s.
629;
Fekete Vladimír: Don Jozef Kaiser.In: Don
Bosco dnes, r. 33 (2002), č. 5, s. 30.
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Spýtali sme sa inžiniera Ďuráka:

Ako sa má pán prezident?
V leopoldovských antikvariátoch strávili minulý rok niekoľko hodín v príjemnej až domáckej spoločnosti dvaja slovenskí prezidenti. A tesne pred koncom minulého roka
zasa inžinier Tibor Ďurák prišiel na
návštevu prezidenta Rudolfa Schustera
do jeho rezidencie. Pred ním prišli prezidenta do rezidencie pozdraviť napr. L.
Pavarotti a predseda parlamentu P.
Hrušovský…
Začalo sa to vlastne náhodou. Sestra inžiniera Ďuráka cestovala do Košíc, a tak sa
ho spýtala, či by nešiel s ňou. Nuž, nebol
by to správny antikvariátnik, keby mu hlavou nepreblysla myšlienka o návšteve košických antikvariátov. A keďže v metropole
východného Slovenska má už priateľa, rozhodol sa pozdraviť aj jeho bývalého prezidenta.
Cesta do Košíc ubehla rýchlo. Hovorí sa,
že východ Slovenska trie biedu. A pritom
by ste neverili, že na hlavnom námestí je
17 zlatníctiev!- s nechápavým úsmevom
vysvetľuje antikvariátnik. Po návštevách
antikvariátov zašli na obed. Inžinier Ďurák
vedel, na ktorej ulici prezident Schuster býva, no nik z jeho bývalých poradcov, ba
ani primátor Medzeva mu nevedeli povedať, kde prsne. Až staručký čašník mu vysvetlil, ako sa k prezidentovej vile dostane. Hľadanie už nebolo ťažké. Pánu Ďurákovi prišla otvoriť jeho dcéra, lekárka, ktorá pôsobí v Rakúsku. Prezident však doma nebol a antikvariátnik, ktorý mu nechal
zopár knižiek, sa s domácimi dohodol, že
R. Schusterovi zavolá o ôsmej večer.
Inžinier sa ubytoval so svojimi príbuznými,
k t o r í
e š t e
m a l i
v Košiciach rôzne pracovné povinnosti,
asi 12 kilometrov od metropoly východu v
elegantnej ubytovni. O pol deviatej večer
už slúchadlo zdvihol Rudolf Schuster. Po
krátkom rozhovore sa dohodli, že sa stretn
ú
v prezidentovej rezidencii na druhý deň,
14. novembra o deviatej.
Prezident svojich hostí privítal vo svojej
pracovni. A že nešlo o úplne oficiálnu, ale
skôr priateľskú návštevu, o tom svedčí aj
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to, že pán prezident bol oblečený v domácom oblečení a na jeho tvári sa pohrával nenútený, veselý úsmev, ktorým istotne blúdil
v jeho návšteve v Leopoldove. Aj pri káve a
kalíšteku dobrej prezidentskej slivovičky zotrvali dve hodiny v rozhovore o rôznych témach. Prezidentovho brata napríklad zaujalo aj to, že antikvariátnikov švagor, ktorý sa
podujal na košickej expedícii robiť šoféra, je
medzinárodný majster v korešpondenčom
šachu. Leopoldovskí hostia si chceli pozrieť

aj prezidentovo múzeum v Medzeve. Pre
pracovné povinnosti ich však po ňom nepreviedol prezident, ale jeho brat.
Kriminalite sa dnes nevyhne nik
veď
prednedávnom kmíni vykradli prezidentov
rodný dom…
Bolo by zvláštne, keby inžinier Ďurák neodišiel od prezidenta Schustera aj s dajakou
knižkou. A tak do jeho veľkej kolekcie kníh s
autogramami autorov pribudol ďalší exemplár Schusterova nová kniha Pieseň starých hámrov s venovaním: Priateľovi
Tiborovi R. Schuster. 14.11.2004…
Ďalšie zaujímavé stretnutie sa v leopoldovskom Europiku uskutočnili 31. marca, keď
inžiniera Ďuráka prídu pozdraviť tri desiatky
kolegov novinárov najmä z radov seniorov
a nebude medzi nimi chýbať ani Dr. Milan
Piovarči. Do europiku sa vrátime i v budúcom čísle

Mestská organizácia Červeného kríža
žije naplno
Leopoldovská mestská organizácia
Slovenského červeného kríža zameriavala svoju činnosť v roku 2004 na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z plánu svojej
činnosti. Ich činnosť podporuje základné
princípy Slovenského červeného kríža:
humanitu, nestrannosť, neutralitu, dobrovoľnosť a jednotu. Stará sa predovšetkým o obyvateľov bezpríspevkových darcov krvi, ktorí sa pravidelne zúčastňujú
na pravidelných odberov krvi. Za spolupráce kultúrno-sociálnej komisie pri
mestskom zastupiteľstve chceme v roku
2005 uskutočniť v letných mesiacoch ambulantný odber krvi v Leopoldove.
Minuloročnú činnosť zakončila organizácia Slovenského červeného kríža akciou
pre svojich členov - 6. decembra usporiadala zájazd do termálnych kúpeľov vo
Veľkom Mederi. Táto akcia, ktorá bola organizovaná predsedníčkou SČK Annou
Piknovou, našla priaznivý ohlas v radoch
členov, ktorí navrhli aby takéto zdravotno-rekreačné zájazdy boli usporadúvané
častejšie, pretože starší ľudia rekreačné
zariadenia blahodárne pôsobia na ich
zdravie. Na rekreačno-liečebnom zájazde sa zúčastnilo 50
členov. Rekreačno-liečebné zájazdy do
Veľkého Medera budeme uskutočňovať
podľa záujmu našich členov a občanov aj
v budúcnosti.

V nastávajúcom roku 2005 chceme, aby
naša činnosť bola ešte aktívnejšia - chceme zvýšiť starostlivosť o bezpríspevkových darcov krvi a za spolupráce mestského úradu a zastupiteľstva hodláme pripraviť pre držiteľov Jánskeho plakiet prijatie u primátora mesta. Hádam aj tieto
kroky prispejú k tomu, že naša organizácia Slovenského červeného kríža v našom meste ožije a dostane sa hlbšie nielen do povedomia našich občanov, ale sa
zvýši ich záujem o činnosť SČK, napríklad aj formou bezpríspevkového darcovstva krvi.
Hodláme poskladať mozaiku našej činnosti od vzniku našej organizácie tak, aby
bol prehľad o jej činnosti v Leopoldove.
Žiaľ, nemáme v súčasnosti dostatok materiálu na to, aby sme vedeli túto činnosť
zdokumentovať, preto sa obraciame aj
na Vás, vážení občania ak viete poskytnúť materiál o činnosti Slovenského červeného kríža, oslovte pani predsedníčku
Annu Piknovú. Veľmi nám tým pomôžete
pri zostavení mozaiky činnosti
Slovenského červeného kríža
v Leopoldove.
Anna Piknová

(jh)

23

Daruj krv zachrániš život!
Valentínska kvapka krvi v Leopoldove
nebola posledná!
Mestská organizácia SČK v Leopoldove
v spolupráci s mobilnou odberovou jednotkou a obvodnými lekármi zorganizovala 15. februára odber krvi pod názvom Valentínska kvapka krvi na
Zdravotnom stredisku v Leopoldov. Na
odbere sa zúčastnilo 16 darcov z
Leopoldova a traja z Červeníka.
Vzorom pre darcov krvi bol tento raz primátor mesta Mgr. Ladislav Piovarči a
zdravotná sestra Božena
Sviteková,obaja sú nositeľmi Bronzovej
plakety Jána Jánskeho a pani doktorka
Dana Brezovská, ktorá darovala krv prvýkrát. Medzi darcami nechýbal pán
Pavol Slamka, ktorý daroval krv 40-krát
a je držiteľom zlatej plakety, Radovan
Ivančík - nositeľ striebornej plakety,
Jozef Čelko, Peter Blaško a mnohí ďalší, ktorým patrí veľká vďaka a úcta.
Oznamujeme darcom krvi z Leopoldova
a okolia, že budeme organizovať odbery
už na zdravotnom stredisku v
Leopol-dove. Medzi sebou privítame
hlavne mladých mužov a ženy prvodarcov! Za účasť Vám organizátori vopred
ďakujú a tešia sa na stretnutiach darcov
krvi na Vás!
Bližšie informácie budú vždy pred každým odberom krvi zverejnené v regionálnej tlači, v mestskom rozhlase a na
plagátoch!
MS SČK srdečne ďakuje všetkým
dobrovoľným darcom krvi z
Leopoldova, ktorí v roku 2004 darovali
svoju krv bez nároku na odmenu a týmto humánnym činom pomohli zachrániť
mnohé životy našich chorých spoluobčanov. MS SČK Leopoldov želá svojim
dobrovoľným darcom krvi, členom
Slovenského červeného kríža a ich rodinám veľa zdravia, šťastia, úspechov v
osobnom i pracovnom živote a veľa darcovského elánu.
PRÍĎTE MEDZI NÁS .....
VITAJTE MEDZI NAMI ......
Anna Piknová, predsedníčka MsO SČK
Leopoldov
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Železnice modernizujú trať
Informujte sa o odchodoch vlakov!
Istotne ste postrehli informáciu o tom, že Železnice SR 1. marca začali modernizovať železničnú trať medzi Piešťanmi a Bratislavou.
Výlukami je postihnutá centrálna časť západného Slovenska, a preto najmä príležitostným cestujúcim pripomíname, že sa nezmenili len odchody vlakov, ale aj dĺžka cestovania. Ak budete cestovať rýchlikom, v pokladni sa spýtajte aj na to, či váš rýchlik na
vami vybranej trati nie je oslobodený od platenia rýchlikového príplatku.
Výlukové práce sa budú realizovať až do 30.

Spoločenská kronika
Narodili sa
Denis Waksmandský
Simona Bilková
Viktória Ščasná
Juraj Augustín Vozárik
Barbora Birčáková
Ema Miklošovičová
Patrik Libovič

Opustili nás...

novembra v úseku Bratislava – Piešťany a v
niektorých úsekoch je rýchlosť vlakov znížená len na 30 km za hodinu. Podľa informačného letáku vydaného spoločnosťou ŽSR je
modernizácia nevyhnutná z hľadiska nariadení EÚ, ale aj z hľadiska bezpečnosti železničnej dopravy a potreby zjednotenia európskeho dopravného systému, keďže cez
Slovensko prechádzajú tri železničné eurokoridory: IV. (ČR – Kúty – Bratislava – Štúrovo štátna hranica s Maďarskom v dĺžke 203
km), V. (žel. trať Bratislava – Žilina – Košice
– Čierna nad Tisou – štátna hranica s
Ukrajinou; 545 km), VI. (Žilina – Čadca –
Skalité Poľsko; 51 km).
Cieľom modernizácie je zvýšiť traťovú
rýchlosť na 160 km za hodinu a zvýšiť bezpečnosť prepravy. Modernizácii sa nevyhnú
koľaje, trolej, zabezpečovacie zariadenia,
ale v jednotlivých železničných staniciach sa
budú rekonštruovať aj nástupištia.
Súčasné rekonštrukčné práce pokračujú v
úseku medzi Trnavou a Bratislavou. Od 9.
apríla do 11. septembra tohto roka by sa malo intenzívne pracovať aj na 8,5kilometrovom úseku medzi Brestovanmi a
Leopoldovom.
(jh)

Lucia Nitranová
Jozef Kabát
Milan Šalát
Pavel Gaľa
Valéria Baljaková
Jozef Masaryk
Magdaléna
Šušeková

Blahoželáme

jubilantom
60-roční
Jozef Bachratý
Jozef Dinga
František Klčo
Anna Marikovská
Ivan Sovič st.
Margita Sovičová
Jozef Žibek

65-roční
Miroslav Hotový
Mária Kuzmová st.
Hilda Kysucká

70-roční

Júlian Blaško
Elena Lukačovičová
Jozef Ondrušek
Ľudovít Petro
Miroslav Škrabák

80-roční
Ferdinand Hollsteiner
Emil Hudec
Ivan Pach

80-ročná
Vincencia Martincová

89-roční
Emília Ottingerová
Ján Szemeney

Olivía Kaiserová
Helena Klčová
Edita Borčáková
Hedviga Slobodová

90-ročný
Jozef Pataj st.

75-roční
Mária Adamkovičová
Helena Bangová

Nech nemá konca kraja zem Tvojho životného raja.
Nech Tvoje púte láskou prepletené, bolia Ťa v duši vždy o čosi menej.
Nech šťastie stretáva Ťa stále, nech radosť uvidíš aj v mále.
Môcť Ti tak želať šťastie tohto sveta a silu slzy v očiach s nádejou
neodmietať.

Srdečne blahoželáme Neznámej Známej k jej významnému
životnému jubileu a želáme jej do ďalších rokov veľa zdravia,
šťastia a neutíchajúcej energie, ktorou nás obdarúvávala
počas celého doterajšieho života.
manžel s rodinou
komerčná inzercia

Poďakovanie
Rada rodičov a riaditeľka ZŠ v Leopoldove ďakuje všetkým, ktorí poukázali 2 % zo
svojej dane nášmu občianskemu združeniu. Vašim pričinením sme zakúpili stoličky do
novej jazykovej učebne v hodnote 44 500 Sk.
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