340. VÝROČIE
LEOPOLDOVSKEJ
VÄZNICE

Plán pevnosti Leopoldov z roku 1700

Kostol v pevnosti

V roku 1665 začali robotníci pri
dnešnom Leopoldove stavať
obrannú pevnosť. Netušiac, že sa
neskôr stanú prvými osadníkmi
novovznikajúceho mesta, budovali v močaristej oblasti múry, Budova školy v miestach dnešného liehovaru?
ktoré počas svojich nájazdov
adšej obišli aj obávaní Turci.
Pred tristoštyridsiatimi rokmi sa
akto začínali dejiny nášho mesta,
ktoré neodmysliteľne súvisia s
niekdajšou protitureckou pevnoťou a terajšou väznicou. Jej
dnešná tvár je nám všetkým dobre
náma. Pozrime sa, ako to v
Leopoldove vyzeralo v minulosti.
O staré pohľadnice sa s nami

RYTIERKA
S LEOPOLDOVSKÝMI
KOREŇMI

NAVŠTÍV
LEOPOLDOV
GORBAČOV?
ME V RYBOLOVE

Budova železničnej stanice
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LIPŠIC VO VÄZNICI

Leopoldovská pevnosť oslavuje
svoje 340. výročie
Keď pevnosť nebola tmavou
temnicou...
Na konci leta roku 1665 položili pri dnešnom Leopoldove prvý kameň novovznikajúcej obrannej pevnosti. Nikto z prítomných netušil, koľko toho počas 340ročnej existencie prežije. Vo vtedajšej
Európe išlo o jeden z najmodernejších
obranných objektov. Bolo to v nepokojnom období plnom vojen, stavovských
povstaní a sprisahaní.
Keď Turci dobyli Nové Zámky, cisár rozhodol o stavbe novej pevnosti na pravom
brehu Váhu. Hovorilo sa o nej aj pri uzatváraní Vašvárskeho mieru, ktorý podpísal cisár so sultánom. Územie, na ktorom mala pevnosť vyrásť, bolo močaristé. Stavitelia to využili ako obranný
prostriedok. Podnes každoročne pevnosť klesá o milimeter nižšie a nižšie.
Ľudia neustále žili v strachu z rabovania
tureckých vojsk. Pevnosť sa mala stať
n o v o u p r ekážkou proti
ich vpádom
na Považie.
Turci nenabrali odvahu
ju napadnúť.
Báli sa. Dobre
vedeli, že proti premyslenému obrannému systému a
krížovej paľbe
diel zo strieľní
by nemali
žiadnu šancu.
A mohutné
múry s premysleným
obranným systémom už z
diaľky pôsobili odstrašujú-
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Adolescenti „sa zabávali“

co. Svoju nedobytnosť potvrdila aj v tvrdom boji s kuruckými vojskami. Ani
Rákocimu sa nepodarilo dostať sa za kamenné hradby. Pri dlhom obliehaní v roku 1705 razili v pevnosti vlastné mince z
núdze. Nimi vyplácali žold nespokojným
vojakom.
S ustaľovaním a upokojovaním pomerov
postupne strácala pevnosť strategický
význam. Za Jozefa II. ju prebudovali na
nemocnicu pre vojenských vyslúžilcov.
Poslednú významnejšiu úlohu zohrala v
meruôsmych rokoch (1848 - 1849) v období, ktoré je v histórii dobre známe aj
ako Slovenské povstanie. Uhorská armáda vyvesila na brány biele zástavy a kapitulovala pred cisárskymi vojakmi. A to bol
koniec jej obrannej funkcie. Cisárskym
dekrétom z roku 1855 z nej utvorili trestnicu, ktorá jestvuje s istými obmenami až
podnes.
(rap)

Leopoldovské hody priniesli veľa radosti a atrakcií nielen deťom, ale ako sa zdá, aj
podaktorým rozvášneným adolescentom, ktorí si svoju energiu vybíjali na odpadkových nádobách na kopaniciach. V hodovú nedeľu okolo 23. hodiny porozostavovali smetné nádoby z Kukučínovej ulice uprostred cesty, takže ak chceli po ceste
prechádzať autá, vodiči museli vystúpiť z auta a aspoň o meter nádoby posunúť.
Potom sa však chlapci vrátili na motorke a počas jazdy smetné nádoby zhadzovali
nohami. Keď sa už ulica podobala na smetisko, na motorke odfrčali preč smerom
na Červeník. Kým prišla na Kukučínovu ulicu policajná hliadka, obyvatelia už neporiadok spred svojich domov poupratovali.
(jh)

Navštívi Leopoldov nositeľ Nobelovej ceny
M. S. Gorbačov?
V poslednom období Leopoldov navštívili významní štátnici traja slovenskí prezidenti
a americký veľvyslanec. Všetky tieto návštevy mali aj spoločný motív návštevu najväčších európskych antikvariátov, ktoré vlastní inžinier Tibor Ďurák. Ďalším hosťom, ktorý
možno navštívi Leopoldov, bude posledný (a dnes už bývalý) generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu a prvý prezident Zväzu sovietskych
socialistických republík, autor známej perestrojky, ktorá spustila revitalizačné procesy vo
vtedajšom tzv. východnom bloku, Michail
Sergejevič Gorbačov.
Aj v tejto súvislosti navštívil 3. septembra Ing.
Tibora Ďuráka a jeho antikvariáty ministerský radca a 1. námestník ruského veľvyslanca v
Slovenskej republike Jurij Cingovatov. Okrem pracovnej časti sa ministerský radca zoznámil s rozsiahlymi knižnými a umeleckými fondmi antikvariátov U prednostu a Europik a o týždeň, 9. septembra, antikvariáty navštívil znova aj s manželkou. Ministerský radca sa zaujímal o obrazy,
ruskú literatúru a lexikografické diela (poznamenal, že napríklad bustu Stalinovho predsedu vlády
Malenkova a mnohé pôvodné vydania ruskej literatúry by už ťažko hľadal hoci aj v moskovských
antikvariátoch), jeho pani zasa neodolala slovenskej keramike. Prvý námestník ruského veľvyslanca pôsobil veľmi uvoľneným dojmom, takže
sa nezdalo, že by šlo o oficiálnu, ale skôr súkromnú návštevu. Do pamätnej knihy zapísal: „Prijmite
slová srdečného uznania a vďaky za opateru a
propagáciu ruského jazyka a kultúry. So želaním
úspechov J. Cingovatov.“
Juraj Hladký
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Minister Lipšic pred západnou bránou
V sobotu 27. augusta sa už po piaty raz
uskutočnilo pred západnou bránou leopoldovskej pevnosti spomienkové stretnutie ľudí, ktorí najmä v 50. rokoch minu-

lého storočia boli odsúdení za svoje politické či iné presvedčenie. Bývalí politickí
väzni svoje stretnutia v Leopoldove, pri
najobávanejšej a najznámejšej slovenskej politickej väznici, usporadúvajú pravidelne pri príležitosti pamätnej vzbury
väzňov v Leopoldove 28. augusta 1955.
V tomto roku sme si pripomenuli 50. výročie tejto zvláštnej udalosti, ktorou leopoldovskí odsúdenci manifestovali neznesiteľné pomery v leopoldovskej väznici. Aj
na tohtoročnom stretnutí si poťažkal
český generál, ktorý však chcel zostať v
anonymite: „Viete, dalo sa vydržať fyzické, úplne nepochopiteľné týranie nás „nespoľahlivých“, dali sa prečkať obdobia
hladu a zimy, nedalo sa však vyrovnať s
psychickým terorizovaním. Na mnohých
to zanechalo isté následky...“
Aj tento rok sa prišiel pozhovárať s bývalými politickým väzňami do Leopoldova
minister spravodlivosti Daniel Lipšic a prezidenta Ivana Gašparoviča, ktorý sa na
stretnutí nemohol zúčastniť, zastupoval
vedúci prezidentskej kancelárie, chorľavý
akademik Milan Čič. Napriek silnému zápalu priedušiek sa prihovoril k členom a
sympatizantom českej
aj slovenskej
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Konfederácie politických väzňov.
Pozdravnú reč pred západnou bránou
predniesol aj primátor mesta Ladislav
Piovarči.
Po slávnostnom ceremoniáli, ktorý sa začal hymnou Slovenskej republiky a piesňou Kto za pravdu horí, sa k bývalým politickým väzňom prihovorili viacerí ich kolegovia spomienkovými rečami a hostia napokon položili kvety a vence k pamätníku,
ktorý pred štyrmi rokmi odhalil vtedajší minister spravodlivosti Ján Čarnogurský.
Časť delegácie potom odišla priamo do
väznice, kde sa poklonili pamiatke blahoslavenému biskupovi P. Gojdičovi a bla-

Tohtoročná výstava gladiol s medzinárodnou účasťou
S gladiolami obrazy
Počas leopoldovských hodov v dňoch 30.
a 31. júla otvoril primátor mesta Ladislav
Piovarči v priestoroch Základnej školy v
Leopoldove v poradí piaty ročník výstavy
gladiol. Jej hlavným prispievateľom a súčasne iniciátorom je pestovateľ a šľachtiteľ
gladiol Vincent Jurík spoločne so svojím synom Ing. Danielom Juríkom. Obaja sú organizovaní v Gladiola Slovakia klube a
Gladiola klube Bratislava. Účastníci výstavy mali jedinečnú príležitosť prezrieť si najnovšie vyšľachtené druhy, z ktorých väčšina sú svetové unikáty a ešte nedostali
vlastný názov. Vidieť mohli i gladioly každoročne oceňované Gladiola klubmi na
Slovensku. Tohto ročníka sa zúčastnil vystavovateľ Petr Mimránek z Českého
Gladiol klubu. Popri ňom vystavoval gladioly aj primátor Nemšovej Ján Mindár a
Alojz Mikulášek z Lozorna. Spoločne s
Juríkovcami patria medzi najvýznamnejších pestovateľov týchto kvetov na
Slovensku. ,,Radi by sme v budúcich rokoch privítali vystavovateľov z ďalších okolitých krajín,“ vyslovili svoju požiadavku aktéri.
Súčasťou výstavy gladiol bola vernisáž
obrazov žurnalistu a autora literatúry faktu,
leopoldovského rodáka doktora Ivana

hoslavenému pátrovi D. Trčkovi pri celách, kde boli väznení.
Popoludní sa v Dome kultúry Ministerstva
spravodlivosti SR uskutočnil odborný seminár. Ten tohtoročný bol monotematicky
zameraný na dejiny likvidácie gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Szabóa. Väčšina jeho obrazov sú krajinomaľby inšpirované nielen prírodou z okolia
Leopoldova, ale aj potulkami po celom
Slovensku. Okrem realistického zobrazovania prírodných scenérií sa však nebojí
zájsť aj do abstraktnejších zákutí. Ako sa
sám v rozhovoroch kedysi vyjadril, obrazy,
ktoré maľuje, sú emočným a citovým výrazom jeho duše.
K vernisáži obrazov a výstave gladiol pripojili organizátori aj výstavku najlepších
žiackych prác výtvarných aj technických.
Tá v sebe niesla akési historické oko do minulosti Leopoldova prostredníctvom naaranžovaných dobových historických exponátov a zachovaných fotografií. Tie vypovedali o živote Leopoldova a jeho blízkeho
okolia.
(rap)

Text: J. Hladký, foto: Veronika Moravčíková

5

Škola mladne, chystá sa na veľkú slávnosť,
ale má aj svoje každodenné starosti
V tomto školskom roku oslávi leopoldovská základná škola významné výročie. Už
šesťdesiat rokov prichádzajú do jej lavíc
generácie malých prváčikov, aby ich po nejakom čase zasa opustili a prenechali
miesto ďalším. Striedajú sa však nielen žiaci, ale aj učitelia, školníci, upratovačky...
Škola žije životom ľudí, ktorí ju tvoria a ako
šestdesiatročná staršia dáma by nám toho
o všetkých svojich žiakoch i učiteľoch
mohla porozprávať naozaj veľa.
Zaujímavé je aj to, že už toľko rokov sa v
jej triedach učí, no ona sama sa ešte stále
nenaučila písať, ba dokonca ani rozprávať. Preto sme sa na plány v novom školskom roku išli opýtať radšej pani riaditeľky
Mgr. Oľgy Galčíkovej.
„Celý tento školský rok budeme pracovať
v duchu príprav na oslavy. Máme rôzne nápady, ktoré ešte musíme rozpracovať.
Určite prichystáme nejakú akadémiu pre
absolventov i pre tých, ktorí tu kedysi učili.“
Hoci škola oslavuje, nevyhýbajú sa jej
problémy, ktoré sa snažia jej pracovníci aktuálne riešiť. Okrem tendencie ubúdania
študentov na školách je tu samozrejme i
najpálčivejšia otázka otázka peňazí. Aj tieto starosti však vidí pani riaditeľka optimisticky: „Sme tretia najväčšia škola v okrese
Hlohovec. Napriek problémom s nedostatkom žiakov, ktoré dnes sužujú mnohých
riaditeľov škôl, nám ubudlo iba šesť žiakov. Financie sú, samozrejme, tiež problematické. Keďže naša škola je pomerne stará, treba sa o ňu starať. Niektoré finančné
položky súvisiace s opravou, renovovaním, nákupom učebných pomôcok či vynovením špeciálnych učební sa dajú pokryť
aj zo štátneho rozpočtu. Na všetko však
peniaze nezostanú, preto sa musíme snažiť získať ich inak. Zúčastňujeme sa na rôznych projektoch. Aj v tomto roku sme sa
pokúšali získať peniaze zatiaľ z troch. Ide
o projekty Otvorená škola - infovek,
Otvorená škola - šport a Zdravie na školách. Finančné dotácie sme získali zatiaľ z
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dvoch projektov. Z Otvorenej školy - šport
to bolo 60 000 Sk a z projektu Zdravie na
školách sme získali 50 000, čo súvisí aj s
naším zaradením do národnej siete škôl
podporujúcich zdravie už od roku 2000.
Tieto mimorozpočtové zdroje nám veľmi
pomáhajú.“ Vďaka grantom sa škole podarilo cez prázdniny obnoviť telocvičňu, vymaľovať ju, opraviť drevené obklady.
Okrem toho sa vedenie školy chystá nakúpiť náradie a pomôcky do kabinetu telesnej výchovy. „Projekty sú pre nás veľkou
pomocou, no okrem nich nám vychádzajú
v ústrety v oblasti financií aj mnohí miestni. Nedávno nám napríklad pán Rudolf
Kobelár poskytol 50-percentnú zľavu na
materiál pri oprave dreveného obloženia v
telocvični. Veľmi potešujúcou správou bola pre mňa informácia z Rady rodičov, že
mnohí rodičia sa rozhodli darovať škole
dve percentá zo svojich daní, takto škole
pribudlo v tomto roku 60 589Sk. Je to o 16
000 viac ako minulý rok. Veľmi pekne ďa

kujeme všetkým rodičom za podporu.
Samozrejme, že hneď ako peniaze minieme, budeme rodičov informovať o tom, na
čo sme ich použili. Minulý rok sme za tieto
peniaze napríklad nakúpili nábytok do spoločenskej miestnosti a stoličky do jazykovej učebne so špeciálnym vybavením.“
Núdzu o miesta, ktoré potrebujú finančnú
pomoc, škola naozaj nemá. Deti už teraz
snívajú o novej rozhlasovej ústredni, pretože tá, ktorú využívajú teraz, má už staré,
menej kvalitné zariadenie. Škola vytvorila
už druhú počítačovú učebňu, v ktorej plánuje zaviesť internet, čo si vyžaduje kvalitnejšie počítače. V procese vybavovania je
aj žiadosť o projekt za 13 miliónov na celkovú rekonštrukciu školy, na podlahy, fasády, výber okien či zateplenie. Takáto finančná injekcia by škole veľmi pomohla.
Pani Galčíková však o tomto projekte uvažuje realisticky: „Projekt by mal čerpať financie z európskych štrukturálnych fondov, zatiaľ sme ale dostali iba jediný ohlas.
Prešli sme prvým kolom a po formálnej
stránke náš projekt splnil všetky predpoklady. Odvtedy však o vývoji projektu nemáme žiadne informácie.“
Škola deťom v tomto roku ponúka aj 19 záujmových útvarov. Krúžky vedú učiteľky,
no pomáhajú aj rodičia. Futbalový krúžok
napríklad vedie predseda Rady rodičov
pán Zlámala, stolný tenis zasa pán školník. „Na začiatku sme boli trochu sklamaní,
pretože deti prejavili malý záujem, resp. tie
isté deti chceli navštevovať dva či tri krúžky. Naším cieľom je zaujať čo najväčší počet detí, aby sa netúlali po ulici, ale vedeli
zmysluplne tráviť svoj voľný čas.
Turistický krúžok, šikovné ruky, jazykové či
počítačové krúžky... Paleta ponuky je naozaj pestrá.
Tento školský rok je jubilejný nielen pre
školu, ale aj pre redakčný krúžok, ktorý tu
už desať rokov vydáva školský časopis. V
ňom sa realizujú mladé redaktorské talenty. Informujú o živote školy a vytvárajú rôzne rubriky. Žiaci a učitelia chcú však využiť
všetky oblasti „mediálnej sféry“, a preto sa
neuspokojili iba s časopisom.
Leopoldovská základná škola už v minulom roku vytvorila pre svojich žiakov roz-

hlasový krúžok. Deti si v ňom pod vedením pani učiteľky Benkovej môžu vyskúšať
prácu rozhlasových moderátorov. Ako
nám povedala pani riaditeľka, činnosť krúžku pokračuje aj v tomto roku: „Naši malí
Leorozhlasáci spracúvajú v počítačovej
učebni základné informácie o udalostiach,
ktoré sa v škole dejú, a informujú o tom
ostatných. Rozhlas vysiela asi raz alebo
dva razy za mesiac, ale aj pri rôznych príležitostiach, napríklad počas otvorenia
školského roka. Deti pravidelne zbierajú informácie a stretávajú sa každý piatok.
Vysielanie trvá 15 až 20 minút a učitelia sú
o ňom vždy informovaní, aby podľa neho
mohli prispôsobiť aj svoju hodinu. Mladí
rozhlasáci sú veľmi šikovní, s rozhlasovou
technikou narábajú veľmi zručne. Sú to už
skoro malí poloprofesionáli. Okrem tvorby
vysielania spolupracujú s naším bývalým
žiakom Michalom Juríčkom na vytváraní
školskej internetovej stránky (www.zsileopoldov.edu.sk)“
Zaujímavosťou aj spestrením vyučovania
pre žiakov sú aj tzv. projektové dni, ktoré
nahrádzajú klasické vyučovanie. „Aj v tomto roku plánujeme urobiť štyri projektové
dni. Jednotlivé ročníky sú vyučované netradične. Učitelia sa obyčajne jednej téme
venujú na všetkých hodinách, deti sa učia
v skupinách, častokrát sa dokonca nerešpektuje ani zvonenie. Hodina je upravená podľa potrieb a nápadov detí.
Vyučujúci spolupracujú, jednej téme je venovaný celý deň. Je to síce veľmi náročné
na prípravu, ale obľúbené medzi deťmi.“ Aj
takéto vyučovacie metódy sú možno dôvodom toho, že minuloročná inšpekcia nehodnotila z tridsiatich ôsmich hodín v leopoldovskej základnej škole ako klasickú
ani jednu. „Vyučujeme aj za prítomnosti rodičov, ktorí majú možnosť prísť a pozrieť
sa na svoje deti v škole. Rodičia si už dokonca žiadali takéto dni. Deti niekedy pozývajú aj starých rodičov. Tí si radi zaspomínajú na svoje roky v školských laviciach.“
Novinkou je aj školský psychológ. Hoci
škola už niekoľko rokov spolupracuje s
psychológmi, na Slovensku je táto prax ešte pomerne neznáma. Dôvodom je aj nedostatok financií na pokrytie platu takého
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to špecializovaného odborníka. Aj naša základná škola ponúkala doteraz miesto pre
psychológa iba na polovičný úväzok. V
tomto roku sa však vedenie rozhodlo, že
prijme takéhoto pracovníka na plný úväzok. „Školský psychológ a špeciálny pedagóg by mal podľa mňa byť na každej škole. My sa tento rok pokúšame prijať psychológa na plný úväzok, ale väčšina z nich
pracuje na viacerých školách, a tak sme
zatiaľ nikoho, kto, by sa u nás chcel zamestnať na plný úväzok, nenašli. Uvidíme,
ako sa bude vyvíjať spolupráca s terajšou
psychologičkou. V jej pracovnej náplni je
snaha o riešenie problémov v triedach alebo aj v kontakte detí s učiteľom či rodičom.
Veľa detí dnes trpí vývinovými poruchami
učenia. Takéto deti potrebujú špeciálne
programy a individuálny režim, ktorý pripravuje práve školský psychológ.
Organizuje aj terapeutické sedenia pre hyperaktívne deti, nácviky pozornosti a rôzne iné cvičenia. V moderných krajinách je
psychológ bežnou a štandardnou súčasťou učiteľského zboru.“
Okrem netradičných vyučovacích metód je
pre školu prvoradé kvalitné vzdelávanie
žiakov. Deväť rokov sa pripravujú na ná-
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ročnejší systém vyučovania na stredných
školách. A ako si leopoldovskí žiaci dokážu poradiť s nástrahami veľkého sveta stredoškolákov? „Minulý rok sa nestalo, že by
niekto neurobil prijímacie pohovory a minimálne jedna tretina žiakov je prijatá bez pohovorov. Záleží aj na požiadavkách strednej školy. Naši deviataci majú pomerne veľký záujem o stredné odborné školy, priemyslovky a učňovky s maturitou.“ Keď
som stúpala hore po schodoch do riaditeľne na stretnutie s pani Galčíkovou, prefrčalo okolo mňa niekoľko neposedných
chlapcov. Ktosi by sa možno posťažoval
na nevychované správanie dnešných detí
a nezabudol pripomenúť, že kedysi, boli
deti oveľa lepšie. Podľa slov pani riaditeľky
sa však nezhoršili deti, ale prostredie, v
ktorom žijú: „Táto otázka je rozoberaná
veľmi často. Keď porovnám svoj nástup do
školstva, mala som to ako mladá učiteľka
určite ľahšie ako dnešné absolventky.
Správanie detí sa naozaj veľmi zmenilo.
Nemyslím si však, že sa zmenili same deti
vo svojej podstate. Tie sa nemenia. Ide tu
skôr o zmenu prostredia, spoločnosti.
Rodinné zázemie je úplne iné. Niektoré rodiny sú na jednej strane vo veľmi zlej sla-

bej finančnej situácii, rodičia to však kompenzujú tým, že sa výborne starajú o svoje
deti. Mnohé rodiny sú zasa maximálne
dobre zabezpečené, ale rodičia nemajú na
deti čas. Iste je mnoho rodín a detí, ktoré
sú bezproblémové. Celkovo sa však zhoršila disciplína i správanie. Stretávame sa
aj s nepochopením zo strany rodičov. V
školstve je základom úspechu spolupráca
s rodinou.“
Zazvoní školský zvonec a ruch z chodieb
sa ako mávnutím čarovného prútika vytratí. Ešte buchnú dvere po poslednom zábudlivcovi a ktosi narýchlo schová načatú
desiatu pod lavicu. Postavím sa tesne ku
dverám jednej z tried a ako kedysi načúvam, čo sa deje. Každý má tú dlhú púť školských čias prejdenú vlastnými nohami a
každý spomína na niečo iné. Škola je zaujímavým svetom, kde spolu existujú dve
úplne rozdielne bytosti deti a dospelí.
Každý z nich má svoje problémy, svoj spôsob uvažovania a vnímania sveta. Pod
strechou neveľkej budovy sa dva odlišné
svety učia jeden od druhého. Možno sme
tu naplakali more sĺz a zažili štipku radosti,
alebo naopak, našli sme kopec šťastia a
iba pár kvapiek smútku. Nech už sú naše
spomienky na čarovné školské obdobie
akékoľvek, pri slove škola, je každý z nás
aspoň na chvíľku nostalgický. Tak teda zaželajme veľa šťastia tým, pre ktorých sú lavice, žiacke knižky či biele kriedy súčasnosťou a každodenným svetom.
Medzi tohoročnými prváčikmi
Hádam najcitlivejšie prežívajú začiatok
školského roka prváci, pre ktorých je vo
veľkej škole všetko nové. Preto sme sa ich
opýtali, ako sa im páči vyučovanie, ktoré
predmety majú najradšej i čo je pre nich
ťažké. Možno sa budete čudovať, ale väčšina z nich nám prezradila, že sa im v škole páči.

marátov. Aj pani učiteľky sú veľmi dobré.
Najviac ma baví matematika. Počítanie mi
celkom ide.“
Kristián Varga, 6 rokov
„Zatiaľ ma to v škole baví, mám tu aj najlepšieho kamaráta, ktorý býva na našej
uličke. Je tretiak, takže sa od neho dozvie-

Maťko Zlámala, 6 rokov
„Mne sa v škole nepáči. Radšej by som bol
doma, ale telesná ma celkom baví. Mám
tu aj dobrých kamarátov.“
Barborka Andrášiková, 6 rokov
„V škole sa mi veľmi páči, mám tu veľa ka-
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sanie. Musím sa učiť aj to, lebo ešte neviem, čím budem, keď vyrastiem. Možno budem potrebovať aj písanie.“
Janka Vančová, 7 rokov
„Najradšej mám matematiku a najmenej
sa mi páči písanie. Ešte sme ale nepísali
žiadnu písomku, tak uvidím, ako mi to pôjde na písomke. Dúfam, že dostanem po-

Dušanko Brodek, 6 rokov
„V škole je dobré všetko a najradšej mám
písanie. Páči ma aj telesná a jedáleň.
Dobre tam varia.“
Kristínka Piovarčiová, 6 rokov
„Pani učiteľka je na nás veľmi dobrá.
Najviac mi zatiaľ ide písanie. Páči sa mi v
škole, máme peknú telocvičňu.“
Pripravila Mária Moravčíková,
foto: Kristína Vachanová

Na Bernolákovej a na ďalších uliciach bude čoskoro suchšie
m, ako to v škole chodí. Najviac sa mi páči
telesná výchova, tam sa môžeme aj zahrať. Matematika ma nebaví, lebo mi to nejde. Nemám rád ani domáce úlohy, ale musím si zvyknúť, lebo vo vyšších ročníkoch
ich bude ešte viac.“
Janko Hudec, 6 rokov
„Pani učiteľka je fajn, aj spolužiaci. Vždy
sa najviac teším na výtvarnú, lebo mám
chvalu.“
rád kreslenie a maľovanie. Najťažšie je pí-

Situácia chodcov na Bernolákovej ulici je už desaťročia priam tragická veľké výmole na
ceste a nefunkčné odvodnenie (ne)jestvujúcej komunikácie komplikuje chodcom presun
po tejto ulici najmä v období topenia sa snehu alebo počas výdatných dažďov.
S vybudovaním chodníkov a miestnej komunikácie na Bernolákovej ulici sa nedá rátať dovtedy, pokiaľ na tejto ulici nebude vybudovaná kanalizačná sieť. Vedenie mesta a zastupiteľstvo sa rozhodli riešiť nepríjemnú situáciu dočasne aspoň tak, že na Bernolákovej ulici
ešte v októbri tohto roka vybuduje tri vsakovacie šachty na odvádzanie vody v tých najkritickejších úsekoch ulice.
Spolu s troma vsakovačkami na Bernolákovej ulici vzniknú v týchto týždňoch ďalšie vsakovacie zariadenia na Záhradníckej a Dlhej ulici, na Ulici 1. mája a pri 55-bytovej jednotke. Na mnohých miestach totiž muselo v období topenia sa snehu zlé spádové pomery riešiť fekálne vozidlo, ktoré odčerpávalo nahromadenú vodu priamo z komunikácií.
(jh)

V liehovare vybuchla cisterna s liehom
Krátko pred pred poludním 18. augusta došlo v leopoldovskej prevádzke Slovenských
liehovarov a likérok k výbuchu 95-percentného technického liehu. Intenzívnu detonáciu
bolo výrazne počuť v celom meste. Vzápätí po výbuchu vznikol silný požiar tristotisíclitrovej nádrže, o ktorom už informovalo aj vysielanie Slovenského rozhlasu. Nádrž bola
naplnená asi do dvoch tretín liehom. Vznietili sa horľavé pary a uskladnený lieh horel
asi šesť hodín. Na hasení sa zúčastnilo niekoľko hasičských jednotiek z Piešťan,
Hlohovca a Trnavy prostredníctvom siedmich hasičských vozidiel. Podľa rozhlasového
vysielania sa oheň istý čas nedarilo lokalizovať. Okrem likvidácie požiaru ochladzovali
samu nádrž a jej okolie, pretože v blízkosti sa nachádzala ďalšia nádrž s 96percentným liehom. Príčinou požiaru boli pravdepodobne zváračské práce na potrubiach, ktoré sa realizovali počas odstávky augustovej liehovaru. Pri výbuchu a následnom požiari sa nikto nezranil. Pôvodne odhadovaná škoda vo výške asi 9 miliónov korún sa napokon ukázala ako premrštená.
(jh)
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Z Kuřimy do Leopoldova opäť trocha bližšie
Návšteva z českého partnerského
mesta v Leopoldove
Trend v zjednocovaní a spájaní
Európy, v ktorom sa vlády štátov a zástupcovia Európskej únie usilujú v poslednom
období napredovať je chápaný celonárodne. Okrem zbližovania sa na úrovni štátnej
politiky je však dôležité zapojiť do tohto
procesu aj regionálne a lokálne oblasti. Aj
preto sa Mestské zastupiteľstvo v
Leopoldove už dlhšie snaží nadväzovať
kontakty s cieľom vytvorenia bližšej spolupráce so zahraničnými regiónmi. Naše
mesto je známe predovšetkým vďaka pevnosti, ktorá je dnes využívaná na väzenské účely. Ako sme sa dozvedeli, aj vďaka
nej sa začala sľubne vyvíjať ďalšia zahraničná spolupráca Leopoldova, tento raz s
českým mestom Kuřim. „Miestostarosta“
mesta PaedDr. David Holman totiž hľadal
vhodného kandidáta na zapojenie sa do
projektu zameraného na rozvoj mikroregiónov. Keďže v Kuřime, podobne ako v našom meste, sídli väzenské zariadenie, rozhodnutie padlo na Leopoldov, ktorý je
úspešný vo vytváraní partnerských vzťahov so zahraničnými mestami. Veď Česko
je už treťou krajinou, s ktorou sa mestskému zastupiteľstvu podarilo rozvinúť spo-
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Kuřim

luprácu. Úlohou projektu, na ktorom
Leopoldov spolupracuje s Kuřimou je najmä zlepšenie cezhraničných vzťahov a turistického informačného systému. Situácia
si vyžaduje skvalitnenie v oblasti informovanosti zahraničných i domácich turistov o
regióne a o pripravovaných kultúrnych či
spoločenských aktivitách. Ide o celkovú koordináciu, nevyužívanie možností z hľadiska kultúrnych a športových podujatí a
zaostávanie kultúrneho i športového

rozvoja. Aktivity, ktoré mesto vyvíja smerom k zlepšeniu situácie, riešia najmä absenciu komunikácie a informovanosti. Obe
mestá sa v budúcnosti pokúsia utvárať viac
príležitostí na nadviazanie stálej spolupráce. Mestá chcú prejaviť snahu o modernizovanie a zefektívnenie trávenia voľného
času, získavanie a poskytovanie informácií
z oblasti voľného času, kultúry, športu aj na
hľadanie nových príležitostí a partnerov.
Spolupráca má prispieť k propagácii slovenského regiónu v Čechách a naopak.
Prvým krokom k nadviazaniu spolupráce
bola nedávna návšteva Čiech leopoldovskými zástupcami začiatkom júna.
Sedemnásteho septembra privítali zasa
Leopoldovčania v miestnej základnej škole
dvadsaťosem kuřimských hostí.
Návštevníkov privítali predstavitelia mestského zastupiteľstva v školskej jedálni.
Okrem dvadsiatich detí, ktoré sprevádzali
učiteľky a riaditelia dvoch kuřmských základných škôl, prišli aj „miestostarostovia“
P a e d D r. D a v i d H o l m a n a A l e n a
Matějíčková, pracovníci kuřimského mestského zastupiteľstva, niekoľkí českí nohejbalisti a primátor mesta Mgr. Ladislav
Ambrož. Pre deti bol na futbalovom ihrisku
pripravený športový program, dospelá časť

návštevníkov sa naopak venovala pracovným povinnostiam. Na mestskom úrade debatovali zástupcovia oboch miest o podmienkach zmluvy, ktorú mestá uzavrú.
Hovorilo sa o budúcej spolupráci, pomoci i
vzájomnom poznávaní partnerských regiónov. Po obede v leopoldovskej reštaurácii
Koliba odviezol autobus Kuřimčanov do
Piešťan na prehliadku kúpeľov a turisticky
atraktívnych zaujímavostí. Po návrate z
Piešťan nezaprela športová časť českej výpravy nadšenie pre nohejbal a na leopoldovských tenisových kurtoch predviedla
svoje kvality v tomto športe. Kým sa nohejbalisti potili na ihrisku, ostatní návštevníci
už tancovali na zábave v Spolkovej záhrade. Týmto večerným programom sa jednodňová návšteva zástupcov nového partnerského mesta v Leopoldove skončila.
Čo je však dôležitejšie, spolupráca pokračuje. Nie, nepripomenuli sme si staré časy
bývalého Česko-Slovenska, keď sme mohli
oveľa častejšie počuť na uliciach slovenských miest češtinu. Kuřimčania v spolkovej, na ihrisku, v škole - to sú už nové časy,
ktoré hádam budú žičiť obom stranám a
prospejú napríklad k rozvoju turizmu či kultúry oboch miest.
Mária Moravčíková, foto: krv, patajka
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Jediná rytierka na Slovensku
Mesto Leopoldov môže byť na ňu hrdé

Ivan Szabó krstil novú knižku o zbojníkoch
Osudy slávnych zbojníkov je názov novej knižky leopoldovského rodáka Ivana Szabóa,
ktorú po prvý raz verejne prezentoval 20. septembra (ako sa na pravú zbojnícku literatúru

Predtým, ako vám predstavím Máriu Kopinovú, uvediem pozvánku, ktorá bola nezvyčajná a veľmi dôstojná.
Jej slovútnosť Mária Annunciata Kopin
Fischer má tú česť pozvať na slávnostnú
investitúru pri príležitosti prijatia za Dámu
Vojenského a hospitálneho rádu rytierov
sv. Lazára Jeruzalemského" do chrámu
Zvestovania Preblahoslavenej Panny
Márie Rádu františkánov" v Bratislave.
Páni: uniforma, frak, tmavý oblek,
Dámy: čierne šaty, mantilla, klobúk
RSVP 0903037080
Pozvánka s erbom šľachtického rodu Kopin.
A teraz vám predstavíme históriu a súčasnú
činnosť Rádu, do ktorého bola dcéra
Leopoldovčanky Karoliny Fischerovej-Kopinovej Mária Kopinová, referentka investičnej výstavby Slovenského plynárenského priemyslu v Bratislave, uvedená.
Rád bol založený v roku 1099 vo Svätej zemi počas prvej križiackej výpravy francúzskymi rytiermi. Patrónmi rádu boli od najstarších čias francúzski králi. Kráľ Filip IV.
Krásny vzal dekrétom z roku 1308 Svätolazarský rád pod svoju ochranu, venoval
mu svoju priazeň, a tak sa dedične patrónmi Rádu stávali všetci králi Francúzska.
Neskôr ho podporovali panovníci z dynastie Bourbonovcov a tento stav trvá podnes.
Patrónom Svätolazaretského rádu sa stal francúzsky kráľ sv. Ludvík. Rád sa v minulosti staral o malomocných, dnes sa venuje onkologickým pacientom a charite. V rokoch 1772 - 1773 zmenil pápež Kliment XIV. rýdzo duchovnú podobu Rádu a v súčasnosti je skôr spoločensko-charitatívnou inštitúciou svätej katolíckej cirkvi. V znaku Rádu je smaragdový kríž a jeho získanie sa stalo prestížnou záležitosťou v kruhoch najvyššej európskej aristokracie. Rytieri boli príkladom sebaobetovania, bránili
svojich zverencov pred akýmkoľvek nebezpečenstvom. Vďaka svojim dlhoročným
skúsenostiam vyvíjajú úsilie brániť kresťanskú vieru, starať sa o chudobných, zúfalých, o ľudí bez domova, vdovy, siroty, starých, nevládnych, opustených, chorých,
umierajúcich. Preto je jeho ideou vzkriesenie sv. Lazára. Hlavnou spiritualitou Rádu
je viera, pevnosť postoja, milosrdenstvo, nádej, istota spasenia a znovuzrodenia. Za
rytierske cnosti sa pokladá nádej, viera, milosrdenstvo, láska, statočnosť, spravodlivosť, múdrosť a umiernenosť. Bolo a je čestnou výsadou rytierskeho Rádu sv.
Lazára Jeruzalemského starať sa o najbiednejších z najbiednejších, ktorých už spoločnosť zavrhla a zaradila medzi nepotrebných, o ktorých sa už nikto starať nechce.
Na svete je približne 3000 členov, z toho okolo 800 Rádových dám. Kritérium prijatia
je bezúhonný morálny katolícky život. Členstvo je rozdelené do niekoľkých skupín rytieri s rehoľnými sľubmi, tzv. profesi, a kňazi z iných reholí alebo diecéz. Ďalšia skupina sú justiční rytieri a dámy zo šľachtických rodín. Potom nasledujú čestní a devoční rytieri a dámy z nešľachtických rodín. Rádová dáma nie je zároveň rehoľníčka, skladá iba sľub poslušnosti voči cirkevnej a rádovej autorite, smie sa vydať a
mať rodinu.
PhDr. Milan Piovarči
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patrí) v podzemí bratislavskej mestskej knižnice. Knižka opisuje životné príbehy a osudy
známych a nielen slovenských zbojníkov - Jura Jánošíka, Surovca, Hrajnohu, Šebestu či
Robina Hooda. Na krst prijali pozvanie aj priatelia I. Szabóa primátor Leopoldova
Ladislav Piovarči a majiteľ najväčšieho európskeho antikvariátu Tibor Ďurák, ale aj ďalší
známi slovenskí publicisti a spisovatelia, napr. Jaroslav Rezník, Ladislav Ťažký, Peter
Jaroš, Milan Vároš, Milan Piovarči a Ester Plicková. Zdá sa, že zaujímavá knižka Ivana
Szabóa má výbornú štartovaciu pozíciu. Knižka, našťastie, sprostredkúva životné osudy
historických, a nie novodobých zbojníkov. Práve tým by mal byť jej úspech zaručený.
(jh)

Na slovíčko s mestským kronikárom...
Kronika v našom meste existuje od roku
1933. Ministerstvo školstva vtedy vydalo
nariadenie pre vedenie kroník.
Zakladateľom našej kroniky bol Gejza
Erdelyi-Marcinka. Postupne boli poverení
obcou mestom, aby viedli kroniku, títo kronikári: Ján Konečný, Imrich Kováč,
Ladislav Kleimann, Pavol Boleček a
Rudolf Zelenay. Žiaľ, staré kroniky sa nezachovali, pretože si ich vypožičal dajaký hor-

livý historik a zabudol ich vrátiť. Kroniky
však patria nám všetkým... Rudolf Zelenay
v roku 1996 zanechal činnosť kronikára
pre zdravotné problémy, a tak po návrhu
komisie školstva a na základe uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Leopoldove z
18.3.1996 č.2 d/, bol vymenovaný za kronikára Ladislav Škrabák. Tento skúsený
kronikár bol ustanovený do funkcie vzhľadom na jeho bohaté kronikárske skúse
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nosti, pretože viedol kroniku obce Červeník takmer 33 rokov.
„Keď som poverený vedením kroniky mesta Leopoldova, najprv som musel dopísať
roky 1990 - 1995, ktoré boli spracované
len konceptne, pretože kronikár mesta pre
zdravotné ťažkosti už dopísať kroniku nemohol. Bola to veľmi náročná úloha, pretože chýbali mnohé údaje, ktoré bolo treba
doplniť a upraviť. Ale aj napriek ťažkostiam
som ukončil spomenuté roky a začal som
písať kroniku v zmysle vydaných pokynov
o vedení kroniky. Na pomoci sú mi organizácie, ktoré bez väčšej urgencie dávajú
podklady pre vedenie kroniky a ich zápis
Slovenský Červený kríž, Jednota dôchodcov Slovenska, COOP Jednota, Zväz požiarnej ochrany, Lokomotíva Leopoldov,
mestský úrad a základná škola. Žiaľ, značne zaostávajú politické organizácie, ktoré
vykazujú veľmi slabú činnosť a ich činnosť
je aktívna len v predvolebnom období. A to
je veľmi málo. Takmer sa nezúčastňujú
osláv dňa víťazstva (oslobodenia
Leopoldova) a osláv SNP. Stretávam sa s
tým, že sa u nás organizujú slávnostné zasadnutia alebo naše mesto navštívia
významní politickí predstavitelia a ja sa o

týchto skutočnostiach dozviem zo stránok
dennej tlače prípadne z nášho časopisu
Leopoldov. A to je veľká chyba. Ako kronikár by som mal byť pozývaný na významné udalosti nášho mesta. Kronika je prístupná pre všetkých občanov v meste, ak
o to záujemcovia požiadajú mestský úrad.
Iste v kronike nájde každý tú časť, o ktorú
má záujem.„
Ak chceme, aby bola naša kronika identická, musíme dať priestor aj kronikárovi, aby
získaval čoraz viac informácií a tie zapísal
do kroniky pre budúce generácie. Malo by
byť aj záujmom vedenia jednotlivých organizácií, predsedov organizácií, aby si osvojili zvyk každý rok spísať činnosť svojej organizácie za konkrétny rok, aby tak obohatili o rôzne zaujímavé skutočnosti aj našu kroniku a pomohli tak aj nášmu kronikárovi. Pán Ladislav Škrabák na záver poďakoval všetkým organizáciám v našom meste za poskytovanie informácií do kroniky
mesta, aby boli zachytené všetky skutočnosti pre ďalšie generácie.
Marián Klčo

Naša sestra Jana Pavla
Meno má po bývalom pápežovi„
"Mala som asi pätnásť rokov, keď na Slovensko prišiel Svätý Otec po prvý raz. Dovtedy
som bola neveriaca. V televízii ma zaujalo jeho vystúpenie, preto som sa vypytovala,
kto vlastne je a čo je na ňom také príťažlivé. Dozvedela som sa nielen o ňom, ale aj o
Bohu veľa vecí. Začala som v sebe objavovať život vo viere, ktorý ma veľmi zaujal a
chytil za srdce. Po úvahe som sa rozhodla vstúpiť do kláštora a stala som sa sestrou
Misijnej Kongregácie služobníc Ducha Svätého." (Z vyznania sestry Jany Pavly.)
Sestra Jana Pavla sa osem rokov v kláštore venovala rôznym prácam a zoznamovala sa
s rôznymi prácami aj mimo kláštora. Venovala sa ľuďom, ktorí potrebovali jej pomoc.
Táto situácia trvala až do obdobia večných sľubov. V tento deň veľkolepej slávnosti v
kláštornom chráme v Ivánke pri Nitre sme počuli od jej predstavenej toto hodnotenie:
"Sestra Jana Pavla, Natália Tóthová sa narodila 2. 5. 1975 v učiteľskej rodine ako druhá
z troch detí. Má staršieho a mladšieho brata. Do Misijnej kongregácie služobníc Ducha
Svätého vstúpila v roku 1995. Po roku postulátu v Spišskom Štiavniku a dvoch rokoch noviciátu zložila prvé sľuby 15. 7. 1998 v Ivánke pri Nitre. Prvé dva roky juniorátu ako mladá
sestra pracovala v kuchyni. V tom čase sa venovala epištolátu so ženami vo väznici v
Nitre. Potom bola rok zdravotnou sestrou v nitrianskej nemocnici a neskôr v Bratislave.
Ďalšie misijné určenie vykonávala v Rumunsku medzi rumunskými Slovákmi. Pracovala
tu v mládežníckom internáte, ale aj v apoštoláte so ženami. Tu jej veľmi pomáhali jej zdravotnícke schopnosti. Potom, pred skladaním večných sľubov, bola v poľskom meste
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Nysa. Tu pod vedením sestry Anjely
Stanislawy Chzan a ďalšími troma poľskými
a dvoma ukrajinskými spolusestrami sa pripravovala na večné sľuby. Po slávnosti
Večných sľubov (2004) v Kostole
Najsvätejšej trojice v Ivánke pri Nitre mali
udalosti Jany Pavly rýchly spád.
Nasledovala príprava na zahraničnú misiu
a zakrátko na to si mohli čitatelia náboženského časopisu z pera provinciálnej predstavenej sestry Veroniky Therésie
Rackovej prečítať, že sestru Janu Pavlu
Natáliu Tóthovú vysielajú do Ghany. Misijná
rozlúčka s ňou bola v terajšom bydlisku rodičov v Hlohovci, v Kostole sv. Michala, kde
sa v dospelom veku stala kresťankou.
Potom 11. októbra 2005 odišla na trojmesačný intenzívny jazykový kurz do Anglicka,
odkiaľ odišla misionárka pôsobiť do
Ghany."
Veríme, že naša Natália, ako sme ju doma
volali, nesklame. Vďaka modernej technike
sa od nej dozvedáme, že si obľúbila túto
krajinu i ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu a rovnako oni na "bielu" misionárku
dobre spomínajú a vážia si ju. A ak snímka zo slávnostných chvíľ v Ghane príde na
Slovensko, uvidíme našu Natáliu alias sestru Janu Pavlu na slávnostnej tribúne s poprednými činiteľmi tohto štátu. V bielej misionárke však aj tu, ďaleko od domova, bije „leopoldovské“ srdce.
PhDr. Milan Piovarči

Námestie Leopoldova spestrie
Cez letné prázdniny prešiel Leopoldov rôznymi "kozmetickými" úpravami. Okrem
prestavby interiéru mestského úradu (kvôli
technickým problémom) bola snáď najdôležitejšou zmenou oprava a rozšírenie hlavnej mestskej komunikácie na Hlohovskej
ceste. Tieto práce však neboli iba estetické, ale hlavne praktické. Aj rekonštrukcia
mosta na Trolaskoch sľubuje skrášlenie a
zatraktívnenie mesta. Ďalším miestom, ktoré sa dočkalo zmeny, bol aj leopoldovský
park na námestí. Ako prvá prišla na rad
časť parku pri pomníku Jarolímovi
Gucmana. Divoko rastúce ihličnany tu zakrývali výhľad, niektoré z nich vytŕčali do
cesty a vďaka nedostatku svetla pod nimi
prestala rásť tráva. Obnovenie parku bolo
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teda pomerne náročné. Bolo nutné ostrihať
stromy, pôdu očistiť od nánosov ihličia a poorať. Park sa tak presvetlil a novovysadená
tráva doň priniesla farbu. Mesto sa okrem
týchto úprav rozhodlo investovať aj do vysadenia dvoch kvetných kruhov v tejto časti
parku. Vynovenie prvej časti parku nie je
poslednou etapou zmien na námestí.
Mesto má v pláne pokračovať s prácami aj
v ďalších častiach parku. Okrem tejto renovácie majú pracovníci mestského úradu na

pláne začať s výstavbou detského ihriska v
areáli farského úradu a nových bytoviek.
Takýmto spôsobom chce mesto vytvoriť
viac príležitostí pre deti, aby mohli
zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Hoci sú
tieto projekty zatiaľ iba v prípravnej fáze,
primátor mesta dúfa, že sa im podarí zrealizovať aj tieto plány. V tomto kalendárnom
roku sa však ešte s výstavbou ihrísk nezačne.
Text a foto: morma

Chodníky budú dokončené po bytovky do konca roka
V lete sa začalo s rozsiahlou rekonštrukciou chodníkov na Hlohovskej ceste, ktorá by
mala v budúcnosti pokračovať aj tvorbou nových chodníkov na Piešťanskej ceste. Mal
by sa tak utvoriť bezpečný priestor na presun chodcov popri štátnej cesty na úseku celého Leopoldova.
V súčasnosti realizátor stavby dokončil na ľavej strane odvodnenie dažďových vôd do
vpustí a z cesty, vsakovacie šachty smerujúce do bočných ulíc zatiaľ nie sú všetky dokončené. Práce napredujú aj na budovaní chodníkov na pravej strane Hlohovskej
cesty, začalo sa s budovaním cestných obrubníkov a prídlažby s uličnými vpusťami na
odvádzanie dažďových vôd, aby mohlo čo najskôr dôjsť k spätným úpravám štátnej
cesty. V rámci nich budú doasfaltované výtlkové miesta, ktoré vznikli počas osádzania
obrubníkov. Doasfaltovanie štátnej cesty by sa malo zrealizovať ešte v októbri a do konca roka by mali byť dokončené chodníky aj s príslušenstvom na pravej strane po bytovky na Hlohovskej ceste.
(jh)

Preteky európskeho
formátu neďaleko
Leopoldova!
Keď chceš byť šťastný hodinu, opi sa,
keď chceš byť šťastný rok, ožeň sa,
keď chceš byť šťastný celý život,
staň sa rybárom.
Týmto starým čínskym príslovím víta návštevníkov
Slovenský rybársky zväz na
svojej oficiálnej internetovej
stránke. Čaro rybárčenia zostáva pre mnohých nepochopené či nepochopiteľné.
Skutoční rybári - či už rekreační milovníci tejto záľuby
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alebo profesionáli
- však možno zažili pravdivosť príslovia na vlastnej
koži. To, že rybol o v m á n a
Slovensku mnoho
priaznivcov, potvrdili aj nedávne jedenáste majstrovstvá Európy v rybolove, ktoré sa reprízovo
uskutočnili v dňoch 1. až 5. septembra na
Madunickom kanáli a stali sa ďalším
významným medzinárodným podujatím v
našej krajine. Súťažiaci predvádzali svoju
zručnosť na brehoch Váhu od madunickej
hydroelektrárne až po leopoldovskú Štrkovku. Leopoldovčania tak mali možnosť
sledovať rybárov z dvadsiatich piatich krajín Európy naozaj zblízka.
Mnohí ľudia si myslia, že rybolov na
Slovensku je len záľubou nadšencov. Aj u
nás však túto činnosť zastrešuje celonárodná organizácia. Je ňou Slovenský rybársky zväz, ktorý má v našej krajine svoje
pobočky, regionálne rybárske zväzy miestne alebo mestské organizácie. Je to
dobrovoľná záujmová organizácia, ktorá
združuje občanov Slovenskej republiky, ktorí majú aktívny záujem o rozvoj a zveľaďovanie rybárstva. Slovenský rybársky zväz
však nie je len združenie v oblasti športového rybárstva, ale zaoberá sa aj starostlivosťou o ekológiu vôd na Slovensku.
Vykonáva zarybňovanie rybárskych revírov, zabezpečuje ochranu rýb, vydáva a
distribuuje povolenia na lov rýb, vydáva
vnútorné riadiace normy, organizuje školenia, aktívy a tematické zájazdy, rybárske
preteky a súťaže, rybárske výstavy a iné akcie. V oblasti rekreačného a športového rybárstva sa zväz zúčastňuje vnútroštátnych
a medzinárodných podujatí organizovaných odbornými, vedeckými, štátnymi a medzinárodnými inštitúciami. Okrem toho sa
stará o organizovanie športových podujatí
a štátnu reprezentáciu na medzinárodných
súťažiach.
Slovensko ponúka ideálne možnosti pre rybačku a na jeho území sa nachádza skoro
tisíc rybárskych revírov. Nielen výborné
podmienky boli dôvodom na to, že Svetová

rybárska federácia vložila organizáciu
podujatia opäť do rúk Slovensku.
Tohoročné majstrovstvá Európy sú už treťou prestížnou súťažou, ktorá priviedla profesionálnych rybárov na brehy slovenských
riek. Netradičný šport sa tak stal zaujímavým oživením pre miestnych obyvateľov.
Čo je však ešte dôležitejšie, nesúc pečať organizátorskej kvality, zviditeľňuje slovenský
rybolov našu krajinu aj v zahraničí.
Slovenský rybársky zväz a jeho regionálne
organizácie tak ulovili pozitívum v podobe
organizačne kvalitného a atraktívneho športového podujatia celoeurópskeho charakteru. Pre čitateľov časopisu Leopoldov odpovedal na otázky nielen zo zákulisia súťaže
člen organizačného tímu Anton Mutkovič.
Profesionálny rybolov je pre mnohých
laikov naozaj neznámy termín. Málokto
má možnosť sledovať rybársku súťaž,
ktorá má pochopiteľne svoje pravidlá.
Aká je teda štruktúra a priebeh vrcholného podujatia akým sú napríklad majstrovstvá Európy?
„V oblasti profesionálneho rybolovu existuje niekoľko druhov súťaží. Vo všeobecnosti
sú rozdelené na súťaže jednotlivcov a družstiev. Každá súťaž sa riadi presnými pravidlami. Tohoročné IX. Majstrovstvá
Európy v LRU - Plávaná prebiehali v dvoch
kolách a súťažiaci boli rozdelení do piatich
sektorov. Pretekári mali najskôr možnosť
štyri dni trénovať na nepovinných tréningoch, keď sa zoznamovali s traťou, s rybami, s rýchlosťou vodného toku a z celkovými podmienkami trate. Potom nasledoval
povinný tréning, na ktorom sa už musia povinne zúčastniť všetci pretekári a družstvá.
V sobotu 3. septembra sa uskutočnilo prvé
kolo súťaže a v nedeľu druhé. Súťažia tu
jednotlivci aj
družstvá. Pre
družstvá je dôležité umiestniť sa čo najlepšie v piatich
sektoroch, do
ktorých je celá
súťaž rozdelená. V každom
sektore bolo
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25 miest a do týchto miest sme rozdelili pretekárov podľa počítačového systému.
Pretekári lovili tri hodiny, dve hodiny prebiehala príprava. Kritériom pre úspešnosť
na pretekoch je maximálna hmotnosť rýb
ulovených v stanovenom časovom termíne. Úlohou družstiev je dosiahnuť v jednotlivých sektoroch čo najvyššie umiestnenie. Tréneri môžu svojich pretekárov po prvom dni vymeniť a na druhý deň môže nastúpiť náhradník. Každé družstvo sa totiž
skladá z piatich pretekárov a jedného náhradníka. Pre jednotlivcov je, samozrejme,
najdôležitejšia hmotnosť za prvý a druhý
pretek.“
Bežného človeka by možno zaujímalo,
či osudy pretekárskych úlovkov končia
na pekáči...
„Pretekár musí počas trojhodinových pretekov udržať ryby živé, nesmú mu uhynúť. Po
skončení pretekov príde vážiaca komisia, ryby sa dajú do sieťky, odvážia sa a na pokyn
hlavného rozhodcu sa vypustia späť do rieky.“
Akým spôsobom vyberajú jednotlivé
krajiny pretekárov, ktorí sa zúčastňujú
na takýchto súťažiach?

Pán Anton Mutkovič nas poinformoval
o tom, čo sa nám deje za humnami
„Systém nominácie jednotlivých štátov do
súťaže takéhoto významného typu je rôzny. Niektoré štáty majú postupové súťaže,
iné si vyberajú družstvá i jednotlivcov podľa vlastných kritérií.“
Ako prebieha výber krajiny pre organizovanie významných podujatí, akými sú
aj majstrovstvá Európy?
„Výber miest pre vrcholné podujatia reguluje Svetová rybárska federácia. Vzhľadom
na to, že Hlohovec alebo Slovensko bolo v
roku 2003 dejiskom 50. majstrovstiev sveta
národov, neboli sme tento rok vo výbere.
Ale nastala situácia, keď organizátor, ktorým bolo tento rok Rusko, z rôznych dôvodov nedokázal usporiadať súťaž. Preto sa
federácia rozhodla v krátkom čase zmeniť
dejisko majstrovstiev. Zmenilo sa miesto
pre majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia vo Fínsku a hľadal sa náhradník na majstrovstvá Európy. Keďže trať Madunice Hlohovec je homologizovaná, certifikovaná
a sú tu schopní ľudia, federácia sa rozhodla, že ponúkne túto možnosť
Slovensku. Skúsenosti z takýchto podujatí
už máme, a preto sme sa rozhodli zariskovať a pokúsiť sa v krátkom čase, v priebehu troch mesiacov, zabezpečiť organizáciu
tohto podujatia.“
Ako hodnotia zmenu dejiska majstrovstiev za takú krátku dobu súťažiaci?
„Na tieto majstrovstvá Európy prišli špičkové družstvá a pretekári z celej Európy, ktorí
sa vzájomne poznajú, trať im tiež nie je neznáma, pretože tu pred rokom na majstrovstvách sveta súťažilo 39 krajín nielen z
EÚ, ale aj iných štátov. Tieto družstvá sú
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zatiaľ s organizáciou spokojné. Kritickými
okamihmi sú nástupy a organizácia slávnostného otvorenia a ukončenia.
Vzhľadom na krátkosť času pre prípravy,
ktorý sme mali k dispozícii, sme sa ani my
nevyhli drobným chybám. Takéto maličkosti však návštevníci nepostrehnú, a toto
podujatie sa našťastie zaobišlo bez vážnejších chýb. Myslím si, že prevládla spokojnosť, žičilo nám aj počasie, voda bola
dobrá a pretekárom sa darilo.
Nepredpokladám, že by sa skúsený tím organizátorov s podporou zo strany regiónov
dopustil vážnejších chýb. Drobné nedostatky sú pri takýchto veľkých akciách
skôr pravidlom. Je to úplne prirodzené.
Napriek tomu si myslím, že celá súťaž dopadla z pohľadu organizátorov veľmi
dobre.“

ne dúfali, že prídu aj významné severské
štáty. Ako sa ukázalo, organizačné zmeny
pre nich znamenali určité problémy, aj preto na týchto majstrovstvách Európy chýbali. Takáto súťaž je aj pre pretekárov náročná nielen časovo, ale aj finančne. Nie je to
lacná záležitosť. To znamená, že niektoré
družstvá absentujú aj z ekonomických dôvodov.“

Ako vy osobne hodnotíte priebeh súťaže?
„Organizovať majstrovstvá Európy je pocta. Slovensko sa preukázalo ako dobrý organizátor. Tým, že sme sa už niekoľkokrát
podieľali na organizácii významných svetových podujatí, sa zlepšujú aj naše schopnosti v tejto oblasti, získavame nové skúsenosti aj isté meno a prestíž. Okrem toho
je to pre Slovensko veľmi vítaná reklama.
Neodrazila sa na náhlej zmene organi- Každý úspech v zahraničí zviditeľňuje našu
zátora nižšia účasť pretekárov?
krajinu vo svete, priláka k nám ľudí z iných
„Na súťaži sa spolupodieľajú aj menšie regi- krajín, turistov, záujemcov.“
onálne rybárske zväzy, za výsledkom je teda spolupráca mnohých odborníkov a skú- Ste ako organizátor aj fanúšikom tohto
sených ľudí, ktorí musia byť pripravení na športu?
všetko. Hoci v dôsledku týchto organizač- „Osobne nie som zanieteným vyznávačom
ných zmien nastali určité problémy pri reor- tohto športu, pretože je zviazaný prísnymi
ganizácii nominácií jednotlivých štátov, teší pravidlami a regulami a zároveň je náročný
nás, že tu súťažia rybári z dvadsiatich pia- na materiálne a finančné zabezpečenie.
tich štátov. Na druhej strane sme však taj- Tento šport môžu robiť iba takí športovci,
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ktorí majú dobré ekonomické zázemie.
Jedna udica stojí od sto korún do dvestotisíc korún. Pretekár ich má bežne vo svojej
výbave päť. Takže už len z tohto pohľadu
je to náročné. Náročné je aj krytie nákladov
na krmivá a nástrahy. Treba si uvedomiť,
že pretekár počas súťaže, kedy je limitovaný a zviazaný predpismi môže použiť 17 litrov krmiva a môže použiť stanovené množstvá živej nástrahy. To všetko stojí pomerne veľa peňazí, takže tento šport nie je klasická rybárčina, je to profesionálny šport.
Niektorí športovci z iných štátov sa tým dokonca aj živia. Bežný rybár si takúto techniku nemôže dovoliť. Ako rekreačný rybár
som spokojný, keď si môžem v pokoji sadnúť k vode, oddýchnuť si. Je to výborná záľuba a ja sa jej najradšej venujem neprofesionálne.“
Pripravila Mária Moravčíková
foto: Kristína Vachanová

Výsledky IX. Majstrovstiev
Európy v LRU plávaná 2005:
umiestnenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

krajina
Poľsko
Anglicko
Taliansko
Nemecko
Francúzsko
Slovensko

Výsledky IX. Majstrovstiev
Európy v LRU plávaná 2005:
umiestnenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
16.
28.
59.
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meno + krajina
Raison William
Anglicko
Armiraglio G.Carlo
Taliansko
Gabba Ferruccio
Taliansko
Herdlitzschke Ralf
Nemecko
Pruchnowski Thomas
Nemecko
Zalewski Tadeusz
Poľsko
Dudr Rastislav
Slovensko
Smaha Jiří
Slovensko
Hason Marián
Slovensko

Upozornenie
Mestská knižnica v Leopoldove
upozorňuje svojich čitateľov, ktorí
meškajú s odovzdaním
vypožičaných kníh, aby prišli
požičané knihy vrátiť. Ide najmä o
čitateľov, ktorí naposledy knižnicu
navštívili v r. 2003 a 2004. Buďte,
prosím, ohľaduplní k iným
čitateľom, ktorí možno čakajú
práve na Vaše nevrátené knihy.
Mená čitateľov, ktorí si nesplnia
túto povinnosť, zverejníme v
budúcom čísle časopisu.
Starobylý most na Trolaskoch si v najbližších rokoch asi trocha oddýchne.
Sondáž kvôli statike mosta, ktorá sa realizovala v posledných týždňoch, totiž
ukázala, že most je pravidelne preťažovaný ťažkou nákladnou dopravou. V súčasnosti magistrát očakáva záväzné stanovisko, na základe ktorého bude ťažká
doprava s najväčšou pravdepodobnosťou presunutá na iné komunikácie.
Všetci poznáme trojklenbový most na
Trolaskoch, ale každý si ho pamätáme
trochu inak. Takmer tri storočia ho naši
predkovia používali na prechod cez staré rameno Váhu, v súčasnosti je pre
mnohých historickou pamiatkou navigačného charakteru alebo neodmysliteľnou spojnicou medzi mestom a väznicou. Most na Trolaskoch bola a, žiaľ,
aj zostal pre mnohých aj "úschovňou"
odpadu či lavičkou pre zamilovaných.
Nech je leopoldovský most, ktorý by
sme pre jeho veľkosť mali skôr nazvať
mostíkom, pre súčasníkov čímkoľvek,
pri pátraní po jeho dávnej minulosti by
sme našli veľmi málo historických prameňov, ktoré o ňom hovoria. Pozrime
sa teda radšej na to, čo sa zmenilo v nedávnej minulosti, aj na to, čo sa ešte
zmeniť môže, či bude musieť.
Nielen obyvatelia žijúci vo "väzenskej"
časti mesta, ale aj návštevníci cintorína

Z mosta na Trolaskoch bude
odklonená ťažká doprava
a nepochybne i občasní vynášači
odpadu si všimli, že sa na moste čosi
deje. Mesto sa totiž rozhodlo opäť investovať do rekonštrukcie mosta. Opravy napredujú
pomaly, pretože je nutné preskúmať jeho stav. Most
na Trolaskoch, pôvodne pravdepodobne drevený, vznikol počas stavby pevnosti ako spojenie väznice s dedinkou, ktorú založili robotníci. Dlhé roky slúžil ako smetisko, a
tejto povesti sa nevedel zbaviť. Už niekoľko ráz bol totiž spod
mosta vyvážaný odpad aj nánosy pôdy a piesku. Pokusov o
opravu a rekonštrukciu mosta bolo v posledných rokoch niekoľko. Až teraz sa však mestu podarilo získať významnejší príspevok
od ministerstva kultúry. Podľa § 28 ods. 2 písm. a) zákona č. 49/2002
Z. z. o ochrane pamiatkového fondu je vlastník národnej kultúrnej pamiatky povinný vykonávať na svoje náklady základnú ochranu národnej kultúrnej pamiatky, pričom má možnosť podľa § 34 ods. 1) požiadať
obec alebo Ministerstvo kultúry Slovenskej kultúry o dotáciu. Na základe tohto zákona rozbehol odbor programovej podpory ministerstva kultúry projekt Obnovme si svoj dom, zameraný na podporu ochrany pamiatkového fondu. Program umožňuje systémovú podporu obnovy národných
kultúrnych pamiatok v jednotlivých fázach procesu ich záchrany, obnovy,
prezentácie a interpretácie či už ako solitérov alebo súčastí osobitne chránených lokalít. Takisto umožňuje systémovú podporu aktivít zainteresovaných subjektov v procese ochrany pamiatkového fondu s cieľom zvýšenia
ich odbornej, personálnej a technickej kapacity, koordinácie a spolupráce.
Gestorom programu je sekcia kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky. Finančný limit pre poskytovanie dotácií na projekty v tejto oblasti je maximálne 4 milióny Sk. Ministerstvo chce týmto projektom zvýšiť
pripravenosť samosprávy a vlastníkov národných kultúrnych pamiatok pre realizáciu rozvojových plánov a projektov na zabezpečenie ochrany pamiatkových
hodnôt. Leopoldovský magistrát na obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky
získal dotácie z tohto projektu. Hoci sú piliere asi 340-ročného mosta v relatívne dobrom stave, jeho povrch je zvetraný. Situáciu zhoršujú najmä ťažké nákladné autá, ktoré po ňom prevážajú náklad do väzenského zariadenia či do neďalekých firiem súkromných podnikateľov. Geografická poloha mostu je príčinou vlhnutia stien a klenby, ktorá by potrebovala náročnejšie opravy. V súčasnosti sa realizuje vyčistenie spodnej časti mosta a vyvezenie sute spod mostných polí. Vykonané však boli aj iné práce, súvisiace s očistením stien od zeminy
a opravou zvetraných častí. Poslednými stavebnými úpravami na moste v tejto fáze je obnova porušeného bezpečnostného obmurovania. Všetky tieto práce si vyžadovali realizovanie geologického prieskumu. Uskutočnila sa aj kontrola statiky
mostu.
Začaté práce by teda nemali zabezpečiť len dobrý technický stav mosta, ale aj estetický výzor, aby sa mu aspoň sčasti navrátila fazóna historickej dominanty mesta.
Text a foto Kristína Vachanová

23

V číslach začína život víťaziť nad smrťou
Ako sme na tom v Leopoldove?
Ako mestského kronikára ma zaujali
niektoré články zverejnené v dennej tlači.
V nich sa písalo, že po troch rokoch prišlo
k obratu v číslach začína život víťaziť nad
smrťou. Na Slovensku sa opäť rodí viac
detí, ako zomiera. Obnovenie prirodzeného prírastku nie je však jedinou demografickou udalosťou roka 2004. Priemerná
dĺžka života mužov prekročila u nás magickú hranicu 70 rokov. Vyplýva to z informácií Slovenského štatistického úradu.
Už druhý rok za sebou sa na Slovensku
narodilo viac živých detí ako v predchádzajúcom roku. V roku 2004 to bolo o dvetisíc detí viac ako v roku 2003.Ale ešte sa
stále pôrodnosť nezvyšuje takým tempom, ako napreduje proces starnutia spoločnosti. Pre súčasný vývoj sú príznačné
zmeny v reprodukčnom správaní mladej
generácie. Spôsobuje to aj odkladanie sobášov a pôrodov do vyššieho veku. Za
dobrú črtu demografického vývoja môžeme pokladať znižovanie počtu potratov a
umelých prerušení tehotenstva.
Odkladajú sa nielen sobáše, ale aj rozvody a zvyšuje sa priemerný vek rozvádzajúcich sa dvojíc.
V roku 2004 bolo uzavretých takmer 28 tisíc manželstiev a takmer 10 900 manželstiev sa rozviedlo. Čoraz viac detí pochádza z voľného zväzku. Už každé štvrté
dieťa na Slovensku sa narodí mimo manželstva...
Z viacerých zdrojov som zistil, že v demografickom vývoji všetko súvisí aj so zmenou názorovej orientácie mladých ľudí.
Mladí majú viac možností, ako si usporiadať život, a tak sa rozmáha spolužitie bez
sobáša a potom aj veľký počet detí narodených mimo manželstva. Psychológovia
zasa upozorňujú na uvoľnenie morálnych
zábran, tlak spoločnosti na jednotlivca je
menší. Podľa europoslankyne Anny
Záborskej musíme odstrániť tragický fakt
v profesionálnom živote žien ženy sa boja otehotnieť, lebo sa obávajú, že dostanú
výpoveď. Poslankyňa ďalej uvádza, že
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nie je to tak dávno, čo u nás miesta v domoch boli zriedkavosťou. Satších ľudí si
úplne prirodzene vzali do opatery ich deti
alebo vnúčatá, synovci alebo netere.
Babičky varovali detičky, a tak rodičia
mohli chodiť do práce. Deti sa mohli omnoho prirodzenejšie vyvíjať v rodinnom
kruhu ako v jasliach. Starať sa o svojich
rodičov alebo starých rodičov až do konca
ich života bola samozrejmosť. Nuž, so slovami A. Záborskej sa nedá nesúhlasiť...
Ako sme na tom s demografickým vývojom v Leopoldove? Vybral som niekoľko
údajov z kronikárskych záznamov z obdobia posledných desať rokov (1995 2004).
Desaťročný nárast obyvateľstva vyjadruje
číslo 111.
Z tabuliek si môžeme všimnúť niekoľko zaujímavostí:
1. narodilo sa 373 detí, z nich tri zomreli
krátko po narodení,
2. zosobášilo sa 172 manželských párov,
3. zomrelo 240 mužov a 153 žien, z toho
dvadsať neprirodzenou smrťou pri dopravných nehodách, úrazoch v práci, utopením, po úraze v horách a pri samovraždách,
4. narodilo sa menej detí (373) ako zomrelo občanov (393); stalo sa tak v rokoch 1996, 1997, 1999, 2000, 2003 a
2004,
5. do 14 rokov veku života zomrelo 5 obyvateľov (1,27%), do 30 rokov 11 (2,8%),
do 50 rokov 26 obyvateľov (6,62%), do 60
rokov 49 (12,47%) a nad 60 rokov 302
obyvateľov (76,84%).
Úctyhodného veku sa dožili Zuzana Šatarová (98 rokov), Terézia Holásková (96),
Paulína Rybárová (95), Františka
Hrašková (94), Ján Branický (93), Jozef
Tittel (91), Rudolf Zelenay (90), Jozef
Foltánek (90), Vlasta Bunčeková (90),
Mária Karabová (89), Arnošt Enderle (89).
Čo dodať na záver? Slová europoslankyne Záborskej, ktoré v príspevku uvádzam,

boli uverejnené v Pravde 6.8.2005 v článku Demografický vývoj nie je len o deťoch práve v deň 60. výročia zhodenia atómovej bomby na Japonsko. Vývoj spoločnosti síce
značne pokročil, ale sú tu zasa iné príčiny, ktoré nežičia vzrastu populácie u nás. A to
nás znepokojuje.
Ladislav Škrabák, kronikár mesta
rok
narodení
sobáše
úmrtia
z toho
trag. úmrtia

1995
45
24
39

96
43
18
17

97
34
25
41

98
33
17
30

99
40
20
46

2000
28
18
37

01
37
13
37

02
34
10
28

03
37
11
40

04
42
16
48

1

1

0

4

4

0

3

1

2

4

Úmrtia podľa dožitého veku
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
spolu

po
nar.
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
3

rok
1995
počet
obyv. 3960
k 31.12.

1-5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6-14 15-20
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1

21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90
0
1
0
3
9
14
8
2
0
2
5
10
18
8
1
2
2
2
9
12
11
1
2
0
2
5
11
7
1
5
2
5
10
11
10
0
0
0
4
7
14
10
1
0
2
8
6
11
9
1
1
1
7
4
9
4
0
0
3
6
9
16
4
3
0
3
7
5
19
7
10
11
15
49
74
135
78

>90 spolu muži/ženy
4
39
28/11
1
47
25/22
0
41
23/18
1
30
21/9
1
46
33/13
2
37
19/18
0
37
23/14
1
28
15/13
2
40
24/16
3
48
29/19
15 393 240/153

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

3958

3976

4006

4017

4004

3994

4045

4058

4071

Kvapky humanizmu leopoldovských
červenokrížiarov
Darmo by som listoval v Kronike nášho
mesta a hľadal v nej informácie o činnosti
organizácie Červeného kríža, nenašiel by
som ani zmienku o tejto organizácii. Ba ani
v bultene vydanom kronikárom mesta
Prevediem Vás storočím nie je zmienka o
tejto organizácii, a tak mi nezostáva nič
iné, len sa vydať po ceste pátrania u pamätníkov, ktorí prichádzali do kontaktu s touto organizáciou zaoberajúcou sa ochrany
zdravia.
Na úvod je potrebné pripomenúť si, že medzinárodná organizácia Červeného kríža
vznikla v roku 1863 v Ženeve vo Švajčiarsku. Česko-slovenský Červený kríž vzni-

kol 1.2.1919 v Prahe.
Počiatky spolkovej činnosti
Počiatky tejto organizácie u nás siahajú do
roku 1921 do vtedajšieho Vzdelávajúceho
spolku, ktorý združoval mladých ľudí zaujímajúcich sa o divadlo, hudbu a v neposlednej chvíli bol založený krúžok zaoberajúci sa zdravotníckou problematikou - samaritánky. Prvými členkami samaritániek
sa stali: Mária Zemková, Mária Kuzmová,
Mária Adamová, Marta Hudeková, Helena
Repová, Margita Ottajovičová, Helena
Kalvodová, Matilda Piovarčiová, Karolína
Fischerová a ďalšie. Z ústneho podania sa
dozvedáme, že naša samaritánska organi

25

tie zdravotnej starostlivosti pri odhalení
sochy Jána Hollého v Maduniciach.
Organizácia Červeného kríža bola v
Hlohovci, a tak aj daktoré Leopoldovčanky
sa do tohto zväzku prihlásili. Tak to bolo v
prípade Heleny Stanekovej (Kalvodovej).
Sedemnásteho decembra 1927 jej predstavitelia spolku vydali Samaritánsku legitimáciu s číslom 1.901. Vzhľadom na to,
že do roku 1930 nebol v Leopoldove lekár,
služby súvisiace s ošetrovaním a poskytovaním pomoci poskytovali lekári v
Hlohovci. Situácia sa celkom obrátila, keď
v roku 1930 si otvoril v mestečku ordináciu
MUDr. Dimitrij Stankevič na dnešnej Ulici
Milana Rastislava Štefánika. Služby zdravotnej sestry mu zatiaľ poskytovala jeho
manželka Ruženka. MUDr. Stankevič však
vedel, že bez osvetovej práce medzi ľuďmi
nebude možné zabezpečovať zdravotnú
starostlivosť, preto požiadal Máriu
Zemkovú, aby zabezpečila zvýšenie počtu
samaritániek. A tak boli prijaté ďalšie obyvateľky za samaritánky Helena Oborilová,
Matilda Masariková, Irena Nerádová,
Samaritská legitimácia
Emília Piovarčiová, Mária Chatrnuchová,
Heleny Stankovej z roku 1927
Anna Turanská, Mária Kamenárová a
zácia poskytovala zdravotný dozor i iným Matilda Ružičková. MUDr. D. Stankevič
organizáciám a obciam. Stalo sa tak tak dal podnet, aby bol v mestečku založe14.10.1923, keď ich požiadali o poskytnu- ný Červený kríž. Stalo sa to 1.5.1935 a prvou predsedníčkou sa stala Mária
Zemková. Rady členiek Červeného kríža
sa stále zväčšujú a záujem o túto organizáciu výrazne zrastal. V roku 1940 nastupuje za zdravotnú sestru k MUDr.
Stankevičovi Mária Košťálová. Doktor
Stankevič patril k odborníkom vo svojej
profesii, bol veľmi vyhľadávaným lekárom
v širokom okolí, poskytoval pomoc neustále, bol ochotný hocikedy prísť k pacientovi... Patrí mu naša vďaka a úcta za všetku
prácu, ktorú vykonal v prospech svojich pacientov.
V rokoch 1942 - 1952 dostáva možnosť
vstupu do vtedajšieho Ústavu nápravného
zariadenia, a tak je v útvare zriadená škola
a na miesto ústavného lekára nastupuje
MUDr. Gabriel Wertlen, ktorý poskytuje lekárenské služby pre ústav aj pre obyvateSamaritánky Helena Kalvodová (vľavo) ľov našej obce. V práci mu pomáhala manželka Mária, hoci učiteľka, ale v čase svoja Mária Zemková (vpravo)
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Mária Foltánová, predsedníčka ČK

ho voľna si našla priestor pre ošetrovanie.
Po vojne
Červený kríž po oslobodení zostáva až do
roku 1948 bez vedenia. Po roku 1948 nastupujú postupne do funkcie predsedníčky
ČK Filoména Kleimannová, Margita
Vranovská, Magdaléna Šušková, Mária
Foltánová, Emília Harsányiová a Anna
Piknová. Najdlhšie v tejto funkcii bola pani
Mária Foltánová, ktorá ju vykonávala od roku 1975 do r. 1994, teda skoro 19 rokov.
Červený kríž v tých časoch mal značne
sťažené podmienky. Bolo treba zabezpečiť rast členskej základne, získavanie darcov krvi, pripravovať školenia pre členskú
základňu, organizovať prednášky pre občanov. Veľmi aktívne sa v prednáškovej
činnosti realizovali: MUDr. Ladislav
Ottinger, MUDr. Gejza Kubík, MUDr. Ján
Žáček, MUDr. Ernest Bago, MUDr. Juraj
Kulka. Prednášky si čoraz viac získavali
svojich poslucháčov.
Činnosť červenokrížiarov sa však týmto nekončila. Pri organizovaní rôznych zdravotných akcii boli veľmi ochotné pomáhať
zdravotné sestry Mária Košťálová, Irenka
Ottingerová, Mária Foltánová, Irenka
Markovičová, Anna Melušová, Anna

Anna Piknová, predsedníčka ČK

Piknová, Eva Knihárová, Eva Langová,
Elena Zacharová, Božena Sviteková. Im
patrí poďakovanie za prácu spojenú s organizáciou Červeného kríža.
Humanizmus bezplatných darcov krvi
Predsedníčka miestnej organizácie ČK
Mária Foltánová spolu so zdravotnou
sestrou Annou Piknovou v roku 1963 po prvý raz zorganizovali darcovský odber krvi.
Medzi prvých darcov patrili Mária Tittlová,
Milan Brodek st., Vladimír Vozárik, Anna
Piknová, Mária Košťálová, Julián Vančo,
František Pristaš. Ročne organizovali 2 odbery. V súčasnosti je organizovaný odber
zabezpečovaný 3 razy v roku. Úlohy, ktoré
si výbor stanovil, plnil, za čo patrí vďaka celému výboru aj jeho predsedníčke, ktorá
náročnú funkciu vykonávala takmer 19 rokov.
Vďaka patrí aj tým, ktorí sa stali prvými nositeľmi odznaku Janského Plakety, nositeľom Zlatej Janského plakety (Bohuslav
Ďuračka, Štefan Kery, František Žovin),
Striebornej Janského plakety (Ladislav
Kleimann, Ladislav Krajčovič, Stanislav
Piovarči, Ferdinand Hamada, Marián
Brodek) a Bronzovej Janského plaketa
(František Galovič, Štefan Habán, Ivan
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Imatrikulácie v zakladnej škole

Držitelia Jánskeho plakety maju byť na čo hrdí

Foltán, Alena Svobodová, Jozef
Ondreička, Stanislav Irsák, Cecília
Zaťková, František
Gergič, Jaroslav
Hromada).
Dňa 19.5.1966 sa predsedníčkou miestnej
organizácie stala pani Anna Piknová, ktorá
spolupracovala s týmto výborom: Emília
Haršányiová, Oborilová Magdaléna,
Hrobárová Marta, Žibeková Anna,
Adamovičová Božena, Lýdia Holíková,
Mária Tittlová, Mária Žilková, Anna
Brestičová, Emília Ilková, Elena
Foltánová, Mária Rihová.
Výbor vzal na seba tieto úlohy: zvýšiť stav
členskej základne, zabezpečiť 3 razy v každom roku bezpríspevkový odber krvi, organizovať spoločné podujatia, odborné lekárske prednášky pre obyvateľov nášho
mesta.
A súčasnosť?
Šiesteho marca 2005 sa uskutočnila za
účasti 250 členov Výročná členská schôdza, na ktorej sa zúčastnil JUDr. Juzef
Kudla, riaditeľ územného spolku SČK a
Mgr. Ladislav Piovarči, primátor mesta
Leopoldova. S hlavným prejavom vystúpili
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predsedníčka Anna Piknová.
Konštatovala, že úlohy, ktoré si mestská organizácia určila, plní. Celý náš obvod má
420 darcov krvi. Leopoldovská organizácia SČK sa podieľala na organizovaní Dňa
zdravia, Dňa Zeme, cvičenia mladých hasičov a podobne. Takisto zabezpečili osvetové prednášky s odbornou témou. V diskusii vystúpil aj JUDr. Jozef Kudla, ktorý
bol veľmi prekvapený vysokou účasťou na
rokovaní Výročnej členskej schôdze.
Poďakoval sa celému výboru za ich činnosť a pripomenul, že pre splnenie ďalších
úloh je potrebné zvýšiť a aktivizovať členskú základňu. Primátor mesta Ladislav
Piovarči sa poďakoval členskej základni
za splnenie úloh a prisľúbil im všestrannú
pomoc. V závere rokovania predsedníčka
Anna Piknová pripomenula, že organizácia má celkom 10 držiteľov Zlatej
Janského plakety, 66 držiteľov striebornej
a 98 držiteľov Bronzovej Janského plakety.
Marián Klčo

Priznám sa, keď som si na stole v
práci našla odkaz s miestom a časom imatrikulácie prvákov v základnej škole, netušila som, čo ma čaká,
keď sa tam pôjdem pozrieť. Veď moje prvé imatrikulácie, a nielen moje,
boli predsa na strednej škole.
Vybrala som sa teda do školy zvedavá a plná očakávaní. Chvíľami som
mala pocit, že skôr pôjde o omyl, ale
nebolo to tak.
O tom, že sa asi naozaj niečo bude diať, ma začali utvrdzovať netrpezliví rodičia vo vstupnej hale. Potom som sa už iba
zmätene opýtala pani učiteľky, či celá akcia prebehne v telocvični a spolu s prichádzajúcou skupinou rovnako oblečených bielo-modrých štvrtákov som vkĺzla do už skoro zaplnenej telocvične, v ktorej sa ako mravce hemžili rodičia, deti a pani učiteľky. Netrvalo dlho
a z poloprázdnej telocvične bola zrazu plná a všetko sa mohlo začať.
Hneď na začiatku nám "mladé moderátorky" z radov štvrtákov oznámili, že sa nachádzame na dobrom mieste, ak chceme vidieť privítanie a uvedenie nových prváčikov do kolektívu školákov. Možno práve preto, že nepatrím medzi tých zdatnejších vo vyjadrovaní
sa, sledovala som ich uvítací prejav s obdivom. Potom nám predviedli svoje tanečné vystúpenie štvrtáci, no zahanbiť sa nenechali ani ich mladší kolegovia. Tanec, spev, zaujímavá scénka, to všetko bolo súčasťou programu. Nakoniec si všetci spoločne zatancovali a rozpŕchli sa do tried.
Pri spiatočnej ceste vo mne ešte rezonovali dojmy z celého vystúpenia a trochu sa mi
zacnelo za školskými časmi. Hoci som zbohom školským laviciam nedala až tak dávno,
rada som si zaspomínala na tie moje imatrikulácie. Neraz som s kamarátmi z triedy či z
krúžku organizovala privítanie prvákov do kolektívu a vždy nás to veľmi bavilo. Aj preto sme pri takýchto
akciách nikdy nezostali iba organizátormi, ale zároveň aj účastníkmi.
Bavilo ma to už len kvôli tomu, že
som niekomu pomohla, inokedy
niekto zasa pomohol mne stať sa
takto novou bunkou, čiastočkou iného veľkého sveta, ktorý sa vždy
zdá byť ťažšie zvládnuteľný práve
preto, že je nový a nepoznaný.
Každý z nás si určite dobre spomína na príchod na strednú školu.
Budova s mnohými neznámymi dverami, čudesnými tvárami, ťažšími predmetmi... Človeku vždy dobre padne, keď ho v novom prostredí príjemne privítajú.
Zložitosť príchodu do nového kolektívu však neprežívajú iba deti v škole. Každý z nás
už určite zažil nástup do nového zamestnania. Aj dospelým sa neraz roztrasú kolená
pred dverami nového kolegu či zamestnávateľa. Pre každého je však vždy lepšie, keď
mu na novom mieste má kto poradiť a pomôcť.
Kristína Vachanová
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Futbalisti budú bojovať
o postup do európskeho finále
Svalnaté lýtka, vysoké, vyšportované postavy, topánky, ktoré klopkajú po betónovom chodníku... Nepomýľte sa, nejde o
krásne slečny na vysokých podpätkoch,
ktoré sa ladne prechádzajú po uliciach.
Myslím na futbalistov. Chlapci ktorí, nie celkom bezdôvodne, občas budia v ľuďoch
rešpekt, boli opäť úspešní. Družstvo žiakov zvíťazilo na domácej pôde v náročnej
konkurencii krajského kola turnaja Niké
Premier Cup 2005/2006, čím postúpilo do
celoslovenského finále. Už v boji o postup
do krajského kola s mestami Opoj,
Chtelnica, Piešťany a Smolenice podali naši futbalisti výborný výkon. V Leopoldove
sa však stretli so šiestimi ešte kvalitnejšími družstvami so Spartakom Trnava, SH
Senica, FC Roma Zlaté Klasy, TJ Horné
Saliby, Spartakom Myjava. Turnaj bol spojený s akciou Oblastné dni športu 2005, na
ktorej sa zúčastnili žiaci základných škôl z
Hlohovca, Maduníc, Červeníka, Šulekova
a Leopoldova. Akciu organizátori rozdelili
na dve časti. Futbalový turnaj a športové
aktivity detí sa odohrávali na starom futbalovom ihrisku. Deň športu bol otvorený slávnostným nástupom účastníkov futbalového
turnaja a symbolickým behom Terryho Foxa okolo futbalového ihriska. Hráči boli rozdelení do dvoch skupín, v ktorých hralo v čase 2 x 20 minút každé družstvo s každým.
Víťazi skupín sa stretli vo finále. Zatiaľ čo sa futbalisti potili na zápasoch, účastníci športových aktivít súťažili na vedľajšom futbalovom ihrisku v disciplínach hod kriketovou loptičkou, penalty, preťahovanie lanom či tenis. Hádam najzaujímavejšou sa však stala
streľba zo vzduchovky, ktorej sa potešili najmä chlapci. A strieľalo sa aj v zápasoch Niké
Premier Cupu. Futbalisti FK Lokomotívy Leopoldov sa vo svojej skupine prestrieľali až
do finále, kde svojmu súperovi, SH Senici, uštedrili dva góly. Víťazstvo krajského kola je
nielen úspechom družstva žiakov, ale aj celého leopoldovského futbalu. Celoslovenské
finále je vstupenkou do spoločnosti výborných družstiev z celého Slovenska a možnosťou reprezentovať Leopoldov v rámci našej krajiny. Finálový turnaj ôsmich družstiev
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okrem toho láka možnosťou postúpiť do európskeho finále. Takýto úspech je však zatiaľ
ešte len futbalovým snom. Krokom bližšie k jeho splneniu je nepochybne zaradenie našich futbalistov medzi osem najlepších družstiev, ktoré sa v apríli stretnú v boji o víťaza
slovenského kola Niké Premier Cupu.
text: morma, foto: krv

Futbalová jeseň sa začala...
"Zelená je tráva futbal to je hra..." zaznelo siedmeho augusta na našich ihriskách.
Bol to neklamný znak toho, že sa začala
futbalová jeseň ročníka 2005/2006.
Známa melódia istotne pozývala prívržencov futbalu na ihriská.
Aby sme sa čo-to dozvedeli z futbalovej
kuchyne našej Lokomotívy, navštívili
sme tajomníka futbalového klubu
Lokomotíva Ing. Róberta Gergiča, ktorý
n á m
p o v e d a l :
-Počas futbalovej letnej prestávky sme
sa aj my pripravovali na otvorenie novej
futbalovej sezóny. V prvom rade nastala
zmena v osobe trénera I. mužstva, keď
Ivan Hegeduš oznámil, že v začínajúcej
sezóne nebude ďalej trénovať mužstvo.
Výbor túto informáciu vzal na vedomie a
za všetku jeho prácu v našej Lokomotíve
sa mu poďakoval. Do funkcie trénera I.
mužstva bol výborom stanovený
Leopoldovčan Mgr. Richard Slovák, člen
Oblastného Futbalového zväzu v Trnave,
ktorý mužstvo veľmi dobre pozná, pretože hrával a hrá zaňho. Želajme novému
trénerovi veľa šťastia pri riadení mužstva. Našu súťaž opustili mužstvá Šulekova a Šúroviec a do súťaže na základe
umiestnenia postúpili mužstvá Jalšového
a Bučian. Verím, že postupujúce mužstvá budú prínos pre skvalitnenie našej
súťaže. Aj v I. mužstve nastali zmeny: z
nášho klubu odišiel Martin Loskot do
Hlohovca. Touto cestou mu ďakuje výbor
Lokomotívy za prácu, ktorú v mužstve odviedol. Do mužstva prišli Juraj Jaroška zo
Šulekova, Ján Beňadik z Trnavy a na hosťovanie z Moravian nad Váhom prišiel Ľubomír Zavarský. Nech sa našim novým
posilám u nás páči. Želáme si, aby nám
pomohli hrou prispieť k dosahovaniu

dobrých športových výsledkov.Nádej v mladých
Zo žrebovania našej súťaže je jasné, že naši fanúšikovia na trávnikoch už uvideli alebo budú vidieť mužstvá Hlohovca,
Cífera, Bučian,
J a l š o v é h o ,
Drahoviec, Malženíc a Suchej nad
Parnou na domácej pôde. Súťaž sa skončí šiesteho novembra na súperovej pôde
v Brestovanoch. V nasledujúcom období
budú mužstvá trénovať: I. mužstvo Mgr.
Richard Slovák, Jozef Slovák a Peter
Hruška, dorast: Ján Tobl, žiacke A mužstvo: Mgr. Róbert Halada, žiakov B Ján
Kršnák a Pavol Zlámala. Prípravku povedie Pavol Zlámala.Výbor kladie veľký dôraz na výchovu mladých futbalistov. Do
súťaže vyslal žiacke mužstvo B a prípravku. Na záver nášho rozhovoru tajomník futbalového klubu Lokomotíva
Ing. Róbertom Gergičom povedal, že snahou výboru je podchytiť našu mládež pre
futbal, a tým ho stále skvalitňovali.
Chceme, aby v našej Lokomotíve vyrastali futbalisti reprezentujúci našu
Lokomotívu vo vyšších súťažiach, ako boli napríklad Dušan Kabát (Spartak
Trnava), Dezider Ottinger (Odeva
Trenčín, Slovena Žilina), Dušan Tittel
(Dolný Kubín) a celý rad ďalších skvelých
futbalistov. Očakávame, že futbalový ročník 2005/06 bude ešte lepší ako ten, ktorý sa práve skončil, a že naši fanúšikovia
budú vidieť na ihrisku dobrý futbal.
Marián Klčo
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Tučepi - prekrásna perla Chorvátska
a sen každého turistu
Spomienky na leto

Cieľom každého leta je príjemná dovolenka a s ňou spojený oddych a relax. Pravdaže,
ani členovia leopoldovskej pobočky Slovenského Červeného kríža neotáľali a využili
príležitosť stráviť svoju dovolenku od 5. do 14. augusta v Chorvátsku, v malebnom
mestečku Tučepi.
Aj keď počasie tu na Slovensku mnohým dovolenkárom nežičilo, v strednej časti
Dalmácie sme sa nemohli na nič sťažovať. Hneď na začiatku nás prekvapilo krásne ráno, ktoré nám pridalo veľa optimizmu, keďže sme Slovensko opúšťali akoby v uplakanom stave....
Prostredie bolo nádherné. Privítali nás spanilo čnejúce sa hory Biokova, ktoré sa každý večer zahalili do tajomného oranžového šatu pri západe slnka a azúrovo modré more, ktoré slnečné lúče menili dozlata. Vzduch voňal rozmanitými vôňami mora, olív a
opaľovacích krémov.
Nemožno nespomenúť ubytovanie, stravu a personál. Izby boli zariadené vkusne, raritou pre nás boli plachtové posteľné prikrývky. No hneď prvú noc sme zistili, že ani tie
nebudú treba, lebo chorvátske noci sú príjemné a teplé.
Strava bola vynikajúca, kontinentálneho charakteru.
Nikto určite neodchádzal
hladný ani nahnevaný, lebo
personál a služby boli na jednotku.
A čo akcie? pre tých zdatnejších bola pripravená pešia
prechádzka po oboch stranách pobrežia do Makarskej
a do Podgory. V Podgore
sme videli milé rybárske zákutia a ochutnali sme veľkú
ponuku rybacích pochúťok.
Makarská nám ponúkla exotický prístav lemovaný palmami a prímorskú atmosféru. No asi najkrajší bol celodenný
výlet loďou na ostrov Brač, spojený s ochutnávkou rybích špecialít, miestnej rakije a kúpaním sa na piesočnatej pláži v Pirátskej zátoke.. Pravdaže, ani samotné mestečko
Tučepi nezostalo bez pochvaly. Ponúkalo príjemné kúpanie sa v osviežujúcej vode,
schladiť sme sa mohli pod stromami, ktoré lemovali celú pláž. Mladí aj tí starší si mohli
zahrať volejbal, futbal, tenis, ping-pong či využiť vodné bicykle, skútre alebo "parasailing". Večer nám ponúkal mnohé príležitosti na skvelé posedenia, diskotéky či penové
párty. Nikto z nás nesedel v izbe, všetci sa presvedčili, že večerné Tučepi je čarovné.
Mystický nádych mu pridávali malebné obchodíky lemujúce celé pobrežie.
Myslím si, že žiaden návštevník tejto perly Chorvátska neodišiel bez dojmov a krásnych spomienok. Všetci sme si veľmi oddýchli a načerpali nové sily. Počasie až na jeden de) keď sme "ochutnali" aj silu búrky pri mori, bolo nádherné. Istotne sa sem mnohí vrátime.
Lucia Piknová
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Možno mi dáte za pravdu...
Nedávna návšteva
českého "zahraničného" partnerského
mesta Kuřim vo mne
vyvolala mnoho zaujímavých úvah a otázok. Aj keď sa ešte cítim mladá, možno neskúsená, spomínam
na udalosti, ktoré si
niektorí, ešte neskôr
narodení, pamätajú
iba ako učebné texty
z dejepisnej knihy. Sú
to spomienky z obdobia, keď mnohí nadšenci stáli v novembri na námestiach, štrngali kľúčmi, skandovali odhodlané pokriky,
držali sa za ruky, spievali piesne, ktorým
som ja v tom čase ešte nerozumela. A ich,
našu, ale aj vašu revolúciu nazvali nežnou. Mala som vtedy osem rokov a pamätám sa iba na mojich rodičov sediacich v
obývačke pred televízorom s lakťami na
kolenách, prekríženými prstami a zatajeným dychom. Ten pán v televízii, ktorý by
bol teraz pre mnohých komický svojim výzorom i vystupovaním, hovoril veci, ktoré
som nechápala a moji rodičia v tej chvíli
nemali čas a možno ani chuť odpovedať
na moje detské otázky typu čo sa deje a
prečo. A keďže bolo doteraz málo dní, kedy sa mi naskytol takýto napätý pohľad na
mojich rodičov, usúdila som, že to nechám
radšej tak a budem sa venovať svojim "starostiam". Tak sa aj stalo. Nevedela som čo
sa deje, ale niečo sa zmenilo. Raz prišla
do triedy pani učiteľka a zvesila obraz pána prezidenta, ktorý tam tak dlho visel.
Pomaly sa začali strácať aj červené zástavy, ktoré sme všade vídali. Už sme viac nešli 1. mája s otcom na párky a do sprievodu. A ja som vnímala, že sa niečo zmenilo a ako to už býva, pomaly som si zvykla. Keď som potom opäť trochu podrástla
a ako 11-ročná slečna som chcela chápať
veľa nového, znova sa muselo niečo zmeniť a ja som opäť nechápala čo, skoro ako
pri "nežnej". V školskom roku 1992/1993

prišla do triedy pani riaditeľka a znova zvesila obraz prezidenta, ktorý tam zavesila
potom, ako zvesila ten, čo tam tak dlho visel. Aj vysvedčenie na konci piateho ročníka sa trochu zmenilo. Okrem horšej
známky z matematiky sa zmenil aj štátny
znak. Ako to už býva, rodičia zvyknú upozorniť deti na každú negatívnu zmenu vo
vysvedčení. Ani u nás to nebolo inak. Ja
som však vnímala úplne iné zmeny. Snáď
najväčší zmätok v mojej mysli nastal, keď
som ako hokejový fanúšik zrazu nevedela
pochopiť, kam sa stratilo to športovo zdatné Česko-Slovensko. Videla som zrazu
dve mužstvá, bojujúce proti sebe o titul, z
ktorého sme sa vedeli doposiaľ tešiť spolu
a bojovať oň spoločnými silami. Čo sa teda zmenilo tento raz? V tom čase som už
vedela, čo to znamená osamostatnenie,
zostalo mi už iba odpovedať na otázku
prečo. Rodičia a vlastne všetci, ktorých
som pokladala za výchovných vodcov, ma
vždy viedli k tomu, aby som sa snažila žiť
s ľuďmi spoločne, pomáhať si navzájom.
V škole to bolo rovnaké, výsledky sme dosahovali ako skupina, nie ako jednotlivci.
A možno najlepším príkladom družnosti
boli športové zápasy v škole, prípravy na
ne a všetko čo s nimi súviselo. Asi takto
som sa ako dieťa pozerala na družnosť,
partnerstvo a federáciu, no aj napriek tomu som nedokázala pochopiť zmysel nášho osamostatnenia.
Narodila som sa ako občianka socialistického Československa. Po revolúcii som
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bola opäť Čechoslovák, nie však ako občan socialistického štátu, ale tentokrát
nám (im) išlo o federáciu. A aby toho nebolo málo, naša nová ČSFR sa rozdelila.
Zrazu našim západným zahraničným susedom nebola Nemecká republika, ale naši
bratia Česi. Bolo pre mňa ťažké pochopiť,
ako sa tak jednoducho dá rozdeliť krajina,
dovtedy takmer rovnaká. Možno mi dáte
za pravdu, keď sa priznám, že mi bolo trocha smutno. Bola som síce ešte dieťa a
svet som vnímala trochu jednoduchšie
ako dnes, už vtedy mi však bolo jasné, že
všetky problémy sa dajú vyriešiť ľahšie,
keď sú na to dvaja. Nie som politik, ekonóm či hospodár, aby som chápala súvislosti v celom ich rozsahu, ale v čase,
keď vtedy už vyspelejšie krajiny začínali
realizovať zjednocovanie svojich záujmov
a politík, som nevedela pochopiť rozdelenie tých našich. Bola rozdelená krajina
dvoch národov so spoločnými záujmami,
krajina, ktorá dokázala svoje spoločné fungovanie počas socializmu aj federácie.
Prečo o tom píšem? Udalosti, ktoré sa diali už počas éry samostatného Slovenska,
som vnímala oveľa intenzívnejšie a
rozumnejšie ako v detstve. Nielen, že som
trochu dospela, ale hlavne som sa začala

menej pýtať na to, čo sa už stalo a viac
som sa začala zaujímať o to, čo nás ešte
len čaká a či sme na to pripravení. Naša
krajina prešla veľmi zložitým vývojom. Za
to krátke štvrťstoročie som stihla byť dieťaťom socializmu, demokratickej federácie i novovzniknutého slovenského štátu.
Dnes žijem v krajine s integračnými ambíciami a priznám sa, som rada. Stali sme
sa členom, a teda aj súčasťou pre niektorých mocenskej, nekompromisnej, rozpínajúcej sa, a pre mnohých iných pomáhajúcej a bratskej Európy. Mnohé pohľady ľudí ma niekedy na chvíľu odrádzajú veriť,
že dokážeme byť družní, priateľskí, pomáhajúci, či podieľajúci sa. Avšak na druhej
strane verím v silu, odhodlanie a chuť ľudí, ktorí ma presviedčajú o opaku. Nech je
však akokoľvek, budem dúfať, že partnerstvá, ktoré si spoločne vybudujeme či už s
našimi bývalými bratmi, južnými susedmi
či s ktoroukoľvek krajinou, budú prínosom
nielen našim mestám, ale aj nám samotným, ktorí ich tvoríme.
Kristína Vachanová

Uznesenie z 3. mimoriadneho zasadnutia MZ
v Leopoldove konaného
dňa 7. 4. 2005

vlastnou bianko zmenkou v prospech
Dexia banky Slovensko a. s.

Uznesenie z 21. riadneho
zasadnutia MZ v Leopoldove
konaného dňa 18. 4. 2005
A/21/2005 MZ berie na vedomie

Záverečný účet mesta za rok 2004.

2)

Vytvorenie položky v rozpočte počnúc
rozpočtovým rokom 2005 na úhradu
splátok úveru na výstavbu 38 b. j. zo
ŠFRB.

3)

4)
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1)

2)

Informáciu hlavnej kontrolórky o
plnení uznesení z posledného
zasadnutia MZ.
Informáciu o činnosti:

Vystavenie bankovej záruky na
poskytnutie úveru zo ŠFRB v Dexia
banke Slovensko a. s.

a)

Zabezpečenie bankovej záruky

b)

komisie výstavby a životného
prostredia prednesenú členom
komisie Stanislavom Piovarčim.

3)

Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 31.
12. 2004.

4)

Prehľad o čerpaní položiek rozpočtu k
31. 12. 2004.

5)

a)

investičného referátu

b)

referátu životného prostredia,
zelene a kultúry.

Správu č. 4 Záverečný účet mesta
vyhodnotenie rozpočtu mesta k 31.
12. 2004 predložený hlavnou
kontrolórkou.

6)

Správu audítora o hospodárení mesta
v roku 2004.

7)

Informáciu o odmeňovaní
opatrovateliek v meste Leopoldov.

8)

Informáciu primátora o žiadosti na
výstavbu viacúčelovej športovej haly
zo zdrojov

9)

a)

súkromných

b)

štátnych prostredníctvom
Trnavského krajského
športového združenia.

Informáciu primátora o aktivitách pri
likvidácii nelegálnych stavieb na
Hlohoveckej ceste.

10) Informáciu primátora o vyčlenení
finančných prostriedkov v rozpočte
TAVOS na rekonštrukciu kanalizácie
na sídlisku Hlohovecká cesta.
11)

B/3M/2005 MZ schvaľuje
1)

predsedom komisie Liborom Oborom
c)

úradu v Leopoldove o poskytnutie
finančnej dotácie na prevádzku
kostola.
16) List Spoločenstva vlastníkov bytov a
nebyt. priestorov, Štúrova 38/436 o
dlhu mesta Leopoldov za energie v
nebytových priestoroch.
17) Informáciu primátora o možnosti
vyškolenia sociálneho pracovníka
obce.

B/21/2005 MZ schvaľuje
1)

Vyhodnotenie rozpočtu k 31. 12. 2004.

2)

Správu hlavnej kontrolórky o
hospodárení mesta v roku 2004.

3)

Odpredaj nepoužívaných kontajnerov
na druhotné suroviny do zberne
kovového odpadu.

4)

Uskutočnenie školenia poslancov a
pracovného zasadnutia MZ v mesiaci
jún 2005.

C/21/2005 MZ ukladá
1)

T: 20. 6. 2005
Z: Ondrišová
2)

Návrh primátora na odpredaj
nefunkčných kontajnerov na druhotné
suroviny do zberne kovového odpadu.

12) Vyhlásenie verejného obstarávania na
rekonštrukciu chodníkov na
Hlohoveckej ceste.
13) Žiadosť p. Bartoviča o odpustenie
penálov a zníženie dane za hracie
automaty.

sociálnej a kultúrnej komisie
prednesenú predsedom komisie
PhDr. Jurajom Hladkým.

14) List Obce Staškovce o poskytnutie
finančného príspevku.

finančnej komisie prednesenú

15) Žiadosť Rímsko-katolíckeho farského

zásady tvorby daní pre rok 2006 a
predložiť na rokovanie MsÚ pripraviť
návrh na komisií MZ.

MsÚ pripraviť návrh a spôsob
odstránenia nelegálnych stavieb na
sídlisku Hlohovecká cesta v
spolupráci s vlastníkmi pozemkov.
T: 23. 5. 2005
Z: Ondrišová

3)

MsÚ a komisiám MZ pripraviť návrh na
úpravu rozpočtu v súlade s
predchádzajúcimi uzneseniami MZ a
ďalšími dodatkami.
T: 23. 5. 2005
Z: predsedovia komisií
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Ondrišová
4)

Konateľke fi. Leopard s. r. o T.
Kavuliakovej predložiť hospodársky
výsledok firmy za rok 2004 na
rokovanie finančnej komisie.

minulého zasadnutia MZ.
Návrh na úpravu rozpočtu podľa
odporúčania komisií MZ.

5)

Správu hlavnej kontrolórky č. 6 o
hospodárení v Materskej škôlke
Leopoldov za rok 2004.

21) Žiadosť p. Baraniaka o vybudovanie
športovej haly v areáli Trolasky.

Informáciu primátora o stave prípravy
výstavby nájomných bytov.

B/22/2005 MZ schvaľuje

Prípravu cezhraničnej spolupráce
INTERRREG IIIA s Rakúskom,
Českou republikou a Maďarskom.

1)

T: 5/2005
Z: Kavuliaková
5)

MsÚ prerokovať so správcom farnosti
spôsob pridelenia finančných
prostriedkov na základe žiadosti v
súlade s VZN č. 50/2005.
T: 23. 5. 2005

6)
7)

8)

Z: Ondrišová
9)

E/21/2005 MZ neschvaľuje
1)

Zníženie dane za nevýherné hracie
prístroje pre p. Bartoviča.

2)

Poskytnutie finančného príspevku vo
výške 1000,- Sk pre obec Staškovce.

Uznesenie z 22. riadneho
zasadnutia MZ v Leopoldove
konaného dňa 23. 5. 2005
A/22/2005 MZ berie na vedomie
1)

2)

Informáciu o plnení uznesení z
posledného
zasadnutia MZ
prednesenú primátorom mesta.
Informáciu o činnosti:
a)

b)

c)

3)
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Informáciu primátora o návrhu vkladu
majetku miest a obcí do majetku
spoločnosti TAVOS.
Informáciu o návšteve Maďarskej
delegácie z obce Fertöszentmiklós v
Leopoldove v dňoch 11. a 12. júna
2005..

10) Prípravu projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu kanalizácie na sídlisku
Hlohovecká cesta.
11)

Výzvu na odstránenie drevených
stavieb na sídlisku Hlohovecká cesta.

12) Vyhodnotenie činnosti fi. Leopard za
rok 2004 prednesenú konateľkou sl.
Kavuliakovou.
13) Informáciu o dobrovoľnej brigáde
mládežníkov na Štrkovke dňa 16. 4.
2005.
14) Partnerskú zmluvu s mestom Kuřim a
návštevu žiakov ZŠ v Kuřimi dňa 17.
júna 2005.
15) Informáciu o návšteve prezidenta
Slovenskej republiky Ivana
Gašparoviča v Leopoldove dňa 12.
mája 2005.

komisie výstavby a životného
prostredia prednesenú
predsedom komisie Ing.
Róbertom Gergičom

16) Žiadosť p. Rudolfa Kobelára o
odpustenie časti poplatku za
znečisťovanie životného prostredia.

sociálnej a kultúrnej komisie
prednesenú predsedom komisie
PhDr. Jurajom Hladkým

17) Žiadosť p. Ľuboslava Ondriša o
prevádzkovanie bufetu na Štrkovke v
letnom období.

finančnej komisie prednesenú
predsedom komisie Liborom
Oborom.

18) Žiadosť ZŠ v Leopoldove o pomoc pri
oprave asfaltového ihriska v areáli ZŠ.

Odpovede na interpelácie poslancov z

20) Žiadosť o navýšenie finančných
prostriedkov na originálne
kompetencie na r. 2005 pre ZŠ v
Leopoldove.

4)

19) Žiadosť o dotáciu Rímsko-katolíckej
cirkvi.

služby /doplnenie novej položky/
pol. 8. Farský úrad..........+ 35.000,Sk
Oddiel 09
09.5.0 Vzdelávanie nedefinovateľné
podľa úrovne
pol. 3. Príspevok ZŠ na originálne
kompetencie...................+ 81.000,Sk

Úpravu rozpočtu na rok 2005:

prevod z fondov:

Oddiel 01

Bytový fond .................... 600.000,Sk

01.1.1 Výdavky verejnej správy
pol. 30. Údržba budovy MsÚ

Rezervný fond................. 416.000,Sk

.....................................+ 480.000,Sk

Pamiatkový fond................40.000,Sk

pol. 30. Oprava strechy MsÚ

2)

Správu hlavnej kontrolórky č. 6 o
kontrole hospodárenia v Materskej
škole Leopoldov.

3)

Cezhraničnú spoluprácu v rámci
projektu INTERREG IIIA s Rakúskom,
Českou republikou a Maďarskom
spolu so združeniami mikroregiónu.

4)

Zmluvu o spolupráci medzi mestom
Leopoldov a mestom Kuřim.

5)

Zníženie poplatku za znečisťovanie
ovzdušia na rok 2005 pre p. Kobelára
o 5.000,- Sk.

6)

Prevádzku bufetu v lokalite Štrkovka
pre p. Ľuboslava Ondriša.

......................................- 880.000,Sk
01.7.0 Transakcie verejného dlhu
/doplnenie novej položky/
pol. 6. Splátka úveru ČOV Dexia
.....................................+ 400.000,Sk
Oddiel 04
04.4.3 Výstavba
pol. 5. Výstavba chodníkov+
680.000,- Sk
doplnenie novej položky:
pol. 8. Most Trolasky........+ 40.000,Sk

C/22/2005 MZ ukladá

04.5.1 Cestná doprava
pol. 4. Výdavky na údržbu miest.
komun..........................+ 200.000,Sk

1)

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské
služby

Riaditeľke MŠ Leopoldov postupovať
pri prevádzke MŠ s dôrazom na
efektívne využívanie finančných
prostriedkov pri zachovaní vysokého
štandardu pedagogického procesu a
mimoškolskej činnosti.

pol. 1. Vydávanie časopisov tlač

T: úloha trvalá

Oddiel 08

Z: riaditeľka MŠ

.....................................+ 10.000,- Sk
pol. 2.- // -- dohody..........+ 10.000,- Sk
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské

2)

MsÚ v spolupráci s občianskym
združením Vážska vodná cesta a
Paradajs pripraviť projekty
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cezhraničnej spolupráce so zameraním na
rozvoj mesta a regiónu.
T: podľa termínov výziev

7)
8)

Z: L. Piovarči
3)

MsÚ urobiť maximálne kroky na
získanie dotácie z MV RR na výstavbu
nájomných bytov.
T: 25. 6. 2005
Z: Jančárová

4)

9)

Informáciu o projekte INTERREG IIIA
o cezhraničnej spolupráci.
Informáciu o právnych podmienkach
pri budovaní viacúčelovej športovej
haly.
Odpoveď na interpeláciu poslanca
ohľadne opravy cesty na Šulekovskej
ulici.

10) Informáciu o neposkytnutí podpory zo
ŠFRB na výstavbu nájomných bytov.

MsÚ zvolať žiadateľov o byty
bezprostredne po rozhodnutí o dotácii
na výstavbu bytov a oboznámiť
ostatných záujemcov obvyklým
spôsobom.

11)

T: do 10 dní po oznámení

B/23/2005 MZ schvaľuje

1)

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta
k 30. 6. 2005.

5)

Návrh na úpravu rozpočtu.

pol. 4. Detské ihrisko.... + 100.000,- Sk

6)

Návrh oblastí s možnosťou zvýšenia
prípadne zníženia dane z
nehnuteľnosti na rok 2006.

7)

Informáciu o iniciatíve spoločnosti
EUROČAS pri budovaní
priemyselného parku.

MsÚ zabezpečiť objektívne
stanovenie všeobecnej hodnoty
spoluvlastníckeho podielu firmy
Leopard, ktorá je dosiahnuteľná pri
predaji v danom mieste a čase na trhu.
T: VII/2005
Z: Ondrišová

8)

Informáciu o voľbách do VÚC.

9)

Informáciu o návšteve delegácie z
partnerského mesta Kuřim v
Leopoldove dňa 16. 9. 2005.

10) Návrh na odpredaj parciel spoločnosti
Liehovary a likérky, a. s.
11)

Úpravu rozpočtu:

MsÚ pripraviť výstavbu detského
ihriska pri tenisových kurtoch.

Príjmová časť

T: VII-VIII/2005

Dane a poplatky

Z: Ondrišová

12) Kontrola plnenia uznesení z MZ
predloženú hlavnou kontrolórkou.

2)

MsÚ do budúceho rokovania komisií
pripraviť právny návrh na odpredaj
majetku mesta pre športové účely na
Trolaskoch.

1)

T: 6/2005

2.

Daň z nehnuteľností.... + 800.000,- Sk

Z: Ondrišová

24.

Prerozdelený zisk z fi. Leopard
................................... + 280.000,- Sk

Uznesenie z 23. zasadnutia MZ v
Leopoldove konaného dňa 23. 6.
2005 v Šoporni

4)

doplnenie novej položky:

C/23/2005 MZ ukladá

Žiadosť nájomníkov na Trnavskej
ceste č. 1030/1 a 1031/3 o grant na
vybudovanie sietí.

Z: Patajová
5)

Oddiel 06
06.2.0 Rozvoj obcí

Výdavková časť

13) Správu hlavnej kontrolórky o plnení
rozpočtu mesta k 30. 6. 2005.

U z n e s e n i e z 2 4 . r i a d n e h o 14) Informáciu o Majstrovstvách Európy v
rybolove na madunickom kanále a
zasadnutia MZ v Leopoldove
spoluúčasť mesta Leopoldov na
konaného dňa 5. 9. 2005
organizačnom zabezpečení.

Oddiel 01
01.1.2 Výdavky verejnej správy

Informáciu o rokovaní primátora na
MŽP o možnej dotácii na ČOV.

A/24/2005 MZ berie na vedomie

15) Prijatie pracovníka na sociálnu oblasť
na dobu určitú.

pol. 10. Odmeny poslancov MZ

A/23/2005 MZ berie na vedomie

+ komisie(len MZ)........ + 50.000,- Sk

1)

Informáciu o plnení uznesení z
posledného
zasadnutia MZ
prednesenú hlavnou kontrolórkou.

2)

Informáciu o činnosti:

pol. 30. Údržba budovy MsÚ
....................................+ 250.000,- Sk

1)

2)
3)

Informáciu o plnení uznesení z
posledného
zasadnutia MZ
prednesenú hlavnou kontrolórkou.
Odpovede primátora na interpelácie
poslancov z minulého zasadnutia MZ.
Správu riaditeľky ZŠ o vyhodnotení
školského roka 2004/2005.

Oddiel 04
doplnenie nových položiek:
pol. 9. PD na parkovisko
Hollého....................... + 20.000,- Sk

Správu riaditeľky MŠ o vyhodnotení
školského roka 2004/2005.

5)

Správu hlavnej kontrolórky o kontrole
hospodárenia v ZŠ Leopoldov.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Informáciu o postupe prác na ČOV a
finančné nároky na ďalšie práce.

pol. 6. Údržba verejnej zelene, parkov
.................................... + 120.000,- Sk
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b)

pol. 10. Trnavská cesta
siete............................. +
50.000,Sk

4)

6)

a)

04.4.3 Výstavba

c)

Oddiel 05
3)

sociálnej a kultúrnej komisie
prednesenú predsedom komisie
PhDr. Jurajom Hladkým.
komisie výstavby a životného
prostredia prednesenú
predsedom komisie Ing. R.
Gergičom.
finančnej komisie prednesenú
predsedom komisie Liborom
Oborom.

Interpeláciu poslancov MZ Ing.
Gergiča a p. Oboru.

B/24/2005 MZ schvaľuje
1)

Vyhodnotenie rozpočtu k 30. 6. 2005.

2)

Úpravu rozpočtu nasledovne:
Príjmová časť:
Položka 26. Reklama .....
Sk

+ 5.000,-

27. Vyhlasovanie ........... + 5.000,- Sk
28. Odpredaj majetku... + 24.000,- Sk
29. Priemyselný park ..... + 90.000,Sk
30. Poplatok-fitcentrum .... + 5.000,Sk
31. ZsVak ČOV .............+ 600.000,Sk
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.......................................+ 40.000,- Sk

32. Príjmy z výťažku lotérií

komunikácií ................. + 100.000,Sk

33. Recyklačný fond ...... + 22.000,Sk

Oddiel 05 Ochrana životného
prostredia

34. Dotácia stavebná činnosť

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

.....................................
Sk

3. Odvoz odpadu, kontajnery

+ 37.000,-

.... ................................ + 100.000,Sk

Výdavková časť:
Výdavky verejnej správy

3. Prevádzkovanie ČOV + 600.000,Sk

Položka 26. Nákup odbornej literatúry
..................................... + 20.000,- Sk

Oddiel 06 Bývanie a občianska
vybavenosť

28. Stravovanie zamestnancov MsÚ
...................................... + 10.000,- Sk

42. Geometrické plány priemyselný
park ............................. + 90.000,Sk

+ 17.000,-

Prenájom nebytových priestorov na
Nám. sv. Ignáca pre p. TRAN NGOC
SON od 10. 9. 2005.

Oddiel 08 Rekreácia, kultúra,
náboženstvo

1)

15.000,-

7. Príspevok na činnosť stolný tenis
......................................
+ 5.000,Sk

45. Nákup hnuteľ. majetku
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5)

+ 70.000,-

T: 9.-10./2005

Z: Patajová
6)

5. Regionálne vzťahy ..... + 20.000,Sk

6. Poplatok Dexie za úver.+ 44.000,Sk

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské
služby

Oddiel 04 Ekonomická oblasť
04.4.3. Výstavba

8. Farský úrad ................. + 50.000,Sk

3. Rázusova ul. a technická
vybavenosť 38 b. j. ........................1.200.000,- Sk

10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby
staroba

5. Výstavba chodníkov ..+ 850.000,Sk

6. Opatrovateľská služba+ 370.000,Sk

2)

T: 09/2005
Z: Kavuliaková, Hladký
7)

Umiestnenie detského ihriska v areáli
farského úradu s prístupom širokej

MsÚ predložiť stavebnej komisii
preberací protokol a revíznu správu za
opravu elektrickej energie na ul. 1.
mája v Leopoldove.
T: 10. 10. 2005
Z: MsÚ

8)

MsÚ preveriť účelnosť vsakovačiek na
Bernolákovej ul.
T: 9/2005
Z: Jančárová

Pripraviť návrh investičných akcií
mesta a rozvojových programov v
jednotlivých komisiách a predložiť na
najbližšie pracovné zasadnutie
poslancov MZ.
T: 9.-10./2005
Z: predsedovia komisií

3)

Oddiel 10 Sociálne zabezpečenie

3)

MsÚ a komisii kultúry pripraviť návrh
na vydanie
kalendára mesta z
historických fotografií a propagačné
predmety s mestskou tematikou.

Z: Ondrišová

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

Pripraviť orientačnú výšku rozpočtu
pre rok 2006 s predpokladaným
objemom prostriedkov na rozvojové
programy mesta a predložiť na
najbližšie rokovanie komisií.

MsÚ hľadať mimorozpočtové zdroje
na financovanie kultúrneho,
spoločenského a športového života
občanov mesta.
T: priebežne

Ukončenie nájomnej zmluvy p.
Švatarákovej v priestoroch na Nám.
sv. Ignáca k 31. 8. 2005.

C/24/2005 MZ ukladá

6. Príspevok na činnosť tenisový klub
...................................... + 10.000,Sk

44. Daň z príjmov (platená DÚ)

4. Výdavky na údržbu miestnych

7)

Predaj parciel č. 2247/2 vo výmere
1735 m2 a č. 2299/2 vo výmere 65 m2
za cenu 50,- Sk/m2 pre spoločnosť
Liehovary a likérky, a. s. Náklady
spojené s prevodom hradí kupujúci.

..................................... + 65.000,- Sk

4. Challenge day .............
Sk

+ 57.000,-

04.5.1 Cestná doprava

6)

08.1.0 Rekreačné a športové služby

43. Údržba budovy 1. mája

.....................................
Sk

5)

Poukázanie finančných prostriedkov
na nákup zariadenia do detského
ihriska pre neziskovú organizáciu
Slovenský OROL, miestna
organizácia Leopoldov.

2. Nedoplatky za nájom.

40. Výkup pozemku ....... . + 5.000,Sk

.....................................
Sk

Z: Kavuliaková, Galčíková

06.6.0 Bývanie a občianska
vybavenosť inde neklasifikovaná

30. Údržba budovy MsÚ . + 50.000,Sk

.....................................
Sk

T: 7. 16. 9. 2005

05.2.0 Nakladanie s odpadovými
vodami

Oddiel 01 Všeobecné verejné služby
01.1.1

verejnosti.
4)

Pripraviť podklady pre VZN o dani z
nehnuteľnosti pre rok 2006 s dôrazom
na prípadné zmeny vo výške dane z
nehnuteľnosti.
T: 10/2005
Z: predsedovia komisií a
Ondrišová

4)

Zabezpečiť pobyt delegácie z
partnerského mesta Kuřim v
Leopoldove dňa 16. 9. 2005 a pripraviť
program návštevy.
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