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Centrum leopoldovských hodov sa tento rok pre-
nieslo k  leopoldovskému mostu pôvodne prekle-
ňujúcemu bažinaté rameno Váhu na Trolaskoch. 
Deti aj dospelí sa mohli zabaviť na niekoľkých kolo-
točoch. Stánky s rôznym tovarom a atrakciami le-
movali cestu od kurtov takmer až po mestský úrad, 
takže táto cesta bola uzavretá a dopravu odkláňalo 
obchádzkové značenie cez Záhradnícku ulicu. 
Večerné a nočné podujatia odštartoval piatkový 
Prison Fest so širokou škálou hudobných skupín so 

zameraním na metal, rock či punk. 
Napriek pomerne vysokej účasti sa 
mnohí návštevníci hodových akcií 
vyjadrili, že sa koncert mohol usku-
točnil v inom termíne. Na hodových 
zábavách v sobotu a v nedeľu udr-
žiavali dobrú náladu DJ Pago a coun-
try skupina. Kultúrne podujatia ponú-
kali tradičnú výstavu gladiol, ktorú 
tento krát doplnila výstava fotografií 
Ota Winklera ml. Nezaostával ani 
šport. V hodovom programe sa pred-
stavili tenisti na klasickom hodovom 
turnaji vo štvorhre a mladí aj starší 

futbalisti predviedli svoje schopnosti v troch futbalových zápasoch.
morma

foto: belmor

Prvý augustový večer sa Leopoldov opäť po O pol siedmej večer – prvými údermi bi-
roku rozoznel zvukmi elektrických gitár, bi- cích – celé podujatie vypuklo. Na pódium 
cích a všeobecne hlasnej rockovej hudby. prišla bratislavská kapela HEAVY RAIN hra-
Áno - opäť po roku sa uskutočnil v Spolko- júca hard rock skĺbený s blues rockom. 
vej záhrade hudobný festival PRISON FEST. Odohrali set vlastných „vecí” a myslím si, 
Nultý ročník sa vydaril, a tak sme očakáva- že pomerne dôstojne otvorili festival. A po-
li, čím nás prekvapí ten prvý oficiálny. tom sa otvorilo metalové okienko. Na pó-

dium sa vrútila bratislavská prog metalová chute divákov.
skupina AGHARTA. Odpálili tridsaťminúto- Osobitne musím vyzdvihnúť moderátorský 
vý set a už aj ich striedali miestni – ostrieľa- výkon Hlohovského Kráľa ACE-ho (Nightvi-
ní NIGHTVISION z Hlohovca predviedli, sion - spev), ktorý svojským spôsobom, tvr-
ako sa má hrať METALCORE ťažkého ka- dou trnavčinou a rockovým prejavom vie-
libru. dol ľudí festivalom, predstavoval kapely a 
Po následných nutných prestavbách apara- rozpaľoval ľudí do biela.
túry na pódium prišla opäť po roku hlohov- Len čo dievčatá ukončili ohňovú show, na 
ská punková skupina NEKULTÚRA. SKA3X pódium vybehol Janko Kuric a kapela 
boli na našom festivale tiež už po druhý raz VIDIEK mohla začať hrať. Odpálili najväč-
a predstavili vynovenú zostavu obohatenú šie hity a dostali do varu divákov všetkých 
o trúbku a nového gitaristu, čím ich hudba vekových kategórií. Keď ukončili svoj set – 
získala omnoho väčší drive. Zahrali dravé publikum ich nechcelo nechať odísť, a tak 
ska, v ktorého rytmoch sa im podarilo roz- nám pridali ešte jednu pieseň. To už bol ale 
skákať celú Spolkovú záhradu. Chalani na- koniec ich vystúpenia na PRISON FEST-e.  
hrali nové CD, a tak na-
miesto prídavku dali 
publiku darček – roz-
dali celých 60 kusov 
CD priamo na mieste. 
Poslednými tónmi 
Ska3X-u sa chystalo ce-
lé osadenstvo na hlav-
nú hviezdu PRISON 
FESTU. Kým sa kapela 
pripravovala pod pó-
diom, vypukla vášnivá 
ohňová show, ktorá 
uspokojila vizuálne 
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Prison Fest – vitajte!Prison Fest – vitajte!
Tento raz aj s Jankom Kuricom



32

Centrum leopoldovských hodov sa tento rok pre-
nieslo k  leopoldovskému mostu pôvodne prekle-
ňujúcemu bažinaté rameno Váhu na Trolaskoch. 
Deti aj dospelí sa mohli zabaviť na niekoľkých kolo-
točoch. Stánky s rôznym tovarom a atrakciami le-
movali cestu od kurtov takmer až po mestský úrad, 
takže táto cesta bola uzavretá a dopravu odkláňalo 
obchádzkové značenie cez Záhradnícku ulicu. 
Večerné a nočné podujatia odštartoval piatkový 
Prison Fest so širokou škálou hudobných skupín so 

zameraním na metal, rock či punk. 
Napriek pomerne vysokej účasti sa 
mnohí návštevníci hodových akcií 
vyjadrili, že sa koncert mohol usku-
točnil v inom termíne. Na hodových 
zábavách v sobotu a v nedeľu udr-
žiavali dobrú náladu DJ Pago a coun-
try skupina. Kultúrne podujatia ponú-
kali tradičnú výstavu gladiol, ktorú 
tento krát doplnila výstava fotografií 
Ota Winklera ml. Nezaostával ani 
šport. V hodovom programe sa pred-
stavili tenisti na klasickom hodovom 
turnaji vo štvorhre a mladí aj starší 

futbalisti predviedli svoje schopnosti v troch futbalových zápasoch.
morma

foto: belmor

Prvý augustový večer sa Leopoldov opäť po O pol siedmej večer – prvými údermi bi-
roku rozoznel zvukmi elektrických gitár, bi- cích – celé podujatie vypuklo. Na pódium 
cích a všeobecne hlasnej rockovej hudby. prišla bratislavská kapela HEAVY RAIN hra-
Áno - opäť po roku sa uskutočnil v Spolko- júca hard rock skĺbený s blues rockom. 
vej záhrade hudobný festival PRISON FEST. Odohrali set vlastných „vecí” a myslím si, 
Nultý ročník sa vydaril, a tak sme očakáva- že pomerne dôstojne otvorili festival. A po-
li, čím nás prekvapí ten prvý oficiálny. tom sa otvorilo metalové okienko. Na pó-

dium sa vrútila bratislavská prog metalová chute divákov.
skupina AGHARTA. Odpálili tridsaťminúto- Osobitne musím vyzdvihnúť moderátorský 
vý set a už aj ich striedali miestni – ostrieľa- výkon Hlohovského Kráľa ACE-ho (Nightvi-
ní NIGHTVISION z Hlohovca predviedli, sion - spev), ktorý svojským spôsobom, tvr-
ako sa má hrať METALCORE ťažkého ka- dou trnavčinou a rockovým prejavom vie-
libru. dol ľudí festivalom, predstavoval kapely a 
Po následných nutných prestavbách apara- rozpaľoval ľudí do biela.
túry na pódium prišla opäť po roku hlohov- Len čo dievčatá ukončili ohňovú show, na 
ská punková skupina NEKULTÚRA. SKA3X pódium vybehol Janko Kuric a kapela 
boli na našom festivale tiež už po druhý raz VIDIEK mohla začať hrať. Odpálili najväč-
a predstavili vynovenú zostavu obohatenú šie hity a dostali do varu divákov všetkých 
o trúbku a nového gitaristu, čím ich hudba vekových kategórií. Keď ukončili svoj set – 
získala omnoho väčší drive. Zahrali dravé publikum ich nechcelo nechať odísť, a tak 
ska, v ktorého rytmoch sa im podarilo roz- nám pridali ešte jednu pieseň. To už bol ale 
skákať celú Spolkovú záhradu. Chalani na- koniec ich vystúpenia na PRISON FEST-e.  
hrali nové CD, a tak na-
miesto prídavku dali 
publiku darček – roz-
dali celých 60 kusov 
CD priamo na mieste. 
Poslednými tónmi 
Ska3X-u sa chystalo ce-
lé osadenstvo na hlav-
nú hviezdu PRISON 
FESTU. Kým sa kapela 
pripravovala pod pó-
diom, vypukla vášnivá 
ohňová show, ktorá 
uspokojila vizuálne 

HODOVÉ PELE – MELE^ ^

Prison Fest – vitajte!Prison Fest – vitajte!
Tento raz aj s Jankom Kuricom



úspechy v tomto roku žal aj jeden z hlav-
ných organizátorov podujatia Vincent Jurík.

Tohtoročný už ôsmy ročník prezentácie Aj keď si bežní pestovatelia môžu kúpiť fa-
úspechov slovenských pestovateľov gladiol rebne zaujímavé sorty v obchodoch, predsa 
vzbudil medzi návštevníkmi veľký ohlas, čo však ide o jemné a netrvanlivé kvety. „Nám 
bolo vidieť aj na spokojnosti účastníkov, ale ide skôr o iné ukazovatele – v šľachtení sa usi-
aj obdivovateľov krásy týchto kráľovských lujeme rozvíjať kvalitatívne vlastnosti, najmä 
kvetov. Aj keď v Leopoldove sa ako grant pevnosť, tvrdosť kvetu, resp. voskovitosť kve-
šampiónka umiestnila varieta Jully od tu, s čím súvisí, jednoducho povedané, to, že 
nemšovského pestovateľa Jána Mindára, kvet vydrží kvitnúť dlhšie aj je svieži. Prosto, 

4

neodkvitne po dvoch-troch dňoch,“ vysvetľu- jeho nákladného a časovo náročného úsilia 
je Vincent Jurík. Práve leopoldovská šampi- je aj to, že v tomto roku uviedol do života 
ónka Jully očarila architektúrou svojich kve- nové variety – jednou z tých aktuálnych je 
tov a ružovopomarančovočervenou farbou. Bátorička, ktorej krstným otcom sa stal prá-
Na tohtoročnú výstavu napríklad len Vincent ve Ján Mindár (jej fotografiu si môžete po-
Jurík dodal viac ako štyristo kvetov. Bolo sa zrieť na obálke) na výstave v Nemšovej. 
na čo pozerať – pozorní návštevníci si istot- Názov tejto variety je absolútne výstižný – 

ne všimli, že každý kvet vyzerá úplne ináč v svojimi farbami pripomína osudy tejto uhor-
tieni a ináč v priamom svetle. A dopestovať, skej šľachtičnej. Veľký úspech získali aj va-
resp. najskôr vyšľachtiť variety, ktoré zakvit- riety, ktoré prezentovali na výstave v Če-
nú osemnástimi kvetmi na jednom klase – to chách a na nitrianskom Agrokomplexe.
už je naozaj kumšt, ktorý si vyžaduje aj dlho- Ďalšie novinky od V. Juríka s názvami Žltá 
ročnú trpezlivosť – veď napríklad tohtoročné rieka, Laugaricio a možno aj iné sa budú 
biele výstavné exempláre z leopoldovského uchádzať o vašu priazeň pravdepodobne už 
gladiolového políčka sú výsledkami jeho na budúci rok. Medzi unikátne výpestky pa-
šľachtenia spred ôsmich rokov. trí aj klas s dvadsiatimi troma až dvadsiatimi 
V tomto roku Vincent Jurík vysadil 18 až 25 piatimi kvetmi!
tisíc hľúz vrátane množiaceho materiálu, Záujemci o sadbový materiál aj v zahraničí 
ktorým si zabezpečí obnovu výsadby a ďal- si okrem iných pochvaľujú aj Juríkove varie-
šie kríženie. „Gladioly majú vhodné pod- ty Pranier a Ján Pavol II. V súčasnosti, ako 
mienky do Zuzany, teda asi do našich sám pestovateľ hovorí, má asi 60 perspektív-
hodov. Potom rastliny strácajú farebnosť a nych variet, ktoré postupne uvidíme na ďal-
pripravujú sa na zimu,“ vysvetľuje V. Jurík, ších leopoldovských prezentáciách, ale aj 
ktorý sa pestovaniu a kríženiu gladiol venu- na zahraničných podujatiach či veľtrhoch.

Juraj Hladkýje už takmer štyri desiatky rokov. Ocenením 

Festival sa však ani zďaleka nekon- Na pódium prichádza ROCKAROLLA 
čil! Superman? Gumáky? Sitko? a zohrieva fanúšikov hard rockovou 
Žlté bermudy? KARPATSKÉ nádielkou známych svetových ka-
CHRBÁTY z Vrbového nepus- piel. Spolkovou rezonuje ešte 
tili ľudí z parketu a hrali svoj- sk ladba Highway to hel l .  
ský rock tak dobre, až Posledný úder na bicie, posledný 
sa „bedne“ trhali. tón na gitare a kapela mizne z 
P r i d á v a l i  d o k o n c a  pódia... a ja si hovorím – bol 
skladby, ktoré na vystúpe- to dobrý ročník. Dúfam, že 
niach ich fanúšik nemohol už spokojní boli aj ostatní po-
veľmi dlho počuť. slucháči.

Text: Matej MiklošFestival sa blížil k záveru, no najvernejší fa-
Foto: J. Selnekovičnúšikovia rockovej hudby ešte  zostávali. 

Účastníkom tohtoročného festivalu Prison Fest znepríjemnila pobyt na koncerte policajná 
razia, ktorú inicioval primátor mesta s podozrením, že na koncerte sa pohybuje dievčina 
propagujúca fašizmus. 

Mária Linkešová z oddelenia komunikácie a 
prevencie Krajského riaditeľstva Policajného 
zboru v Trnave nám o prípade povedala:
„Dňa 1. 8. preverovala polícia oznámenie pri-
mátora mesta Leopoldov. Podľa jeho slov mala 
istá osoba propagovať fašizmus. Policajné 
hliadky na mieste zistili, že dievčina má na pás-
ke vyobrazený hákový kríž, ale ten bol prekrí-
žený červenými pásmi. V tomto prípade teda 
nešlo zo strany dievčiny o propagáciu fašizmu, 
ale naopak, týmto gestom vyjadrovala svoj po-
stoj proti fašizmu. Policajti na mieste prípad 
zdokumentovali, ale keďže táto osoba sa nedo-
pustila trestného činu ani priestupku, prípa-
dom sa polícia ďalej nezaoberá.“

jh 

Jurík krstil Bátoričku
V Leopoldove vyhrala Jully
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Deň  detí v znamení zvieratDeň  detí v znamení zvierat
Na oslavovanie sa dôvod nájde vždy. Takmer každý deň v roku je venovaný oslave niečo-
ho, čo môže byť dôležité alebo zaujímavé. Svetový deň bez tabaku, Deň najlepších priate-
ľov, Deň Zeme, Deň knihy, Deň Slnka, Deň životného prostredia, Deň zahraničných 
Slovákov, Deň Matice slovenskej, Deň žien, Deň učiteľov, Deň matiek a Deň otcov... Ak 
môže existovať Deň domácich miláčikov či Deň svokier, prečo by potom nemali sláviť svoj 
Deň aj deti. 
A pre tie leopoldovské bol práve na Deň detí pripravený program v Spolkovej záhrade. 
Mimoriadne horúce popoludnie sa nieslo v znamení zvierat, ktoré akoby zaplavili leopol-
dovský športový areál. Napriek tomu, že na veľké kone sa deti mohli iba pozerať alebo ich 
mohli pohladiť, jazdecké túžby malých oslávencov uspokojil aspoň poník s vozom, na kto-
rom si deti vyskúšali, ako to asi vyze-
rá na divokom západe. Na betóno-
vom ihrisku sa v žiare slnečných lú-
čov blyšťal červený kamión takmer 
ako dajaké prepravné ferari. Svoje 
schopnosti prišli predviesť aj psy z 
miestneho kynologického klubu. 
Cvičitelia s niekoľkými psami pred-
viedli základné povely, nejeden leo-
poldovský komisár Rex však zvládol 
aj náročnejšie úlohy, napríklad ako 

nájsť predmety v aute či vybrať tú 
správnu škatuľu s hľadaným mate-
riálom. Pri predvádzaní obrany 
svojho pána a pri útoku na nebez-
pečnú osobu to už ozaj vyzeralo 
nebezpečne. Psíkovia aj ich maji-
telia však všetko zvládli na výbor-
nú a program v závere dňa zavŕši-
la diskotéka. 

morma
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Počas hodovej výstavy gla-
diol prezentoval svoju vý-
stavu fotografií v priesto-
roch základnej školy Oto 
Winkler mladší.Vyrastal v 
Hlohovci, o dva roky už 
bol Leopoldovčanom a od    
svojich šiestich rokov hral 
futbal za náš mestský telo-
výchovný   klub. Dnes už 
26-ročný Oto žije štvrtý 
rok v Írsku. S fotografova-
ním sa zblížil aj vďaka foto-
grafickému nadšeniu svoj-
ho otca už ako malý chla-
pec.

Aj z prezentovaných fotografií vyplýva zameranie mladého fotografa – krajinky, prírodné motívy a z 
hľadiska techniky fotografovania ho lákajú aj rôzne grafické experimenty. Ako sám poznamenal: 
„Mojím zámerom je priniesť ľuďom príjemné zábery a zároveň s dávkou motivácie a inšpirácie vo for-
me krátkych citátov veľkých osobností.“ V tvorbe Ota Winklera ml. sa tak v istom zmysle odrážajú aj 
jeho ďalšie záľuby – filozofia, psychológia, cestovanie a výskumy bioenergie ľudského tela.
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Výstavu gladiol spríjemnila 
aj výstava Ota Winklera
 mladš ieho

Výstavu gladiol spríjemnila 
aj výstava Ota Winklera
 mladš ieho

Hodový tenisový turnaj A muž stvo bodovalo
Tradičný tenisový hodový turnaj býva obľú- Okrem tenisového turnaja sa v rámci hodo-
benou zábavou nielen pre hráčov, ale aj pre vých podujatí uskutočnil aj hodový futbalový 
divákov. Finálový zápas štvorhry neraz spre- turnaj, na ktorom sa ukázali najmä hráči A 
vádzal búrlivý aplauz publika, vtipné po- mužstva. Oproti pôvodných propozícií, keď 
známky súperov, rapkáč či, harmoni- mali naši áčkari odohrať zápas s dolnokru-
ky. Technické problémy však tento panskými futbalistami, sa napokon na 
rok organizátorom turnaja nedo- trávniku stretli v zápolení s brestovan-
vol i l i  uskutočni ť  súťaž v  ským futbalovým družstvom.
Leopoldove, a tak sa leopoldov- Zápas sa uskutočnil v nedeľu 3. au-
ský hodový turnaj, paradoxne, gusta a domáci fanúšikovia si prišli na 
odohral v Hlohovci. Dôvodom zme- svoje, veď z výsledku 5 : 1 v prospech 
ny  boli komplikácie so zavlažova- našich sa mohli len tešiť. Zahviezdil najmä 
ním kurtov, ktoré v horúcom počasí vy- Krajčovič s dvoma gólmi, radosť pridávali 
sychajú. Hrou na nepoliatom ihrisku sa po- po jednom góle Harman, Krilek a Svitek.  Z 
škodzuje antuka a zvyšuje sa aj riziko úra- domáceho dorastu zasa potešil Štefunkov 
zu. To však nijako neublížilo kvalite turnaja. gól, aj keď dorast na domácom trávniku v ne-
Na prvých troch miestach však napokon deľu 3. augusta nováckych súperov nepora-
česť Leopoldovčanov zachraňovala dvojica zil – zápas sa skončil s výsledkom 1 : 2 v náš 
Richard Brešťanský a Ľuboš Pekarovič, ktorí neprospech. Aj napriek tomu sme mali mož-
skončili na treťom mieste. O prvú pozíciu sa nosť vidieť kvalitný zápas s pomerne silným 
úspešnejšie pobili bratia Miroslav a súperom. Starí páni sa stretli s červeníckymi 
Rastislav Margetynyoví, ktorých súpermi vo futbalistami v podvečer 1. augusta. V zápa-
finále boli Ivan Demeš a Matúš Brezovský. se sme podľahli s výsledkom 1 : 3.
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nách kultúry a športu v mes- ky, ktoré sme v tejto oblasti pripomínal termíny vydania, 
te – o tejto problematike od- dosiahli sú, myslím si, dobré. navrhoval témy článkov a zo 
publikoval dokonca niekoľ- Potom nasledovali ďalšie všetkých síl sa usiloval 
ko rozsiahlych seriálov, čo články s rôznou tematikou. prispieť k zlepšeniu jeho kva-
pomôže pri príprave kom- Väčšinou som však písal o lity. Ešte aj v poslednom roku 
plexnejšej monografie o na- L e o p o l d o v e ,  l e b o  z  života, keď časopis prestal na 
šom meste. „Písal som naprí- Leopoldova pochádzam a jeden rok vychádzať, presa-
klad o dejinách leopoldov- mám toto mesto rád.“ dzoval obnovenie jeho vydá-
ského futbalu, ktoré dovtedy A to, že mal Leopoldov nao- vania. Síce neplánovane, ale 
ešte neboli spracované. zaj rád, dokazoval svojou veľ- predsa bola táto ročná pauza 
Materiálov bolo veľmi málo kou aktivitou, účasťou na rôz- aj symbolickou rozlúčkou s 
a ja som chcel hodnoverne nych podujatiach a člen- pánom Klčom a aj táto spo-
spracovať túto oblasť. Táto sé- stvom vo viacerých organi- mienka je len skromným Ďa-
ria vychádzala dva roky v záciách. V časopise Leopol- kujeme za jeho prácu. 

Mária Moravčíkovákaždom čísle, takže výsled- dov bol vždy „hnacou silou“, 

Na tieto udalosti sme si v gických pôsobísk bola práve Slovenského národného 
rozhovoroch zaspomínali s leopoldovská základná ško- povstania bolo stredné 
priamymi účastníkmi SNP la. Slovensko, partizánske sku-
Jozefom Foltánom, odbojá- Treťou spomienkou sa vráti- piny sa intenzívne formovali 
rom a bývalým predsedom me s Martou Kubišovou o aj v iných regiónoch, ba taj-
mestského národného výbo- 40 rokov späť, keď tanky ro- ne sa k nim pridávali aj mno-
ru, ale aj s učiteľkou a ku 1968 prichádzali zno- hé vojenské oddiely vtedaj-
spisovateľkou Annou Foltá- va... šej Slovenskej republiky, kto-
novou-Plecitou, ktorej jed- rá sa v tom období neslávne Jozef Foltán
ným zposledných pedago- prezentovala ako satelitný Hoci  akýmsi  cent rom 

Jozef Foltán - Anna Foltánová-Plecitá - Marta Kubiš ováJozef Foltán - Anna Foltánová-Plecitá - Marta Kubiš ová

Mesiac august sa v novodobej histórii Slovenska spája s dvoma 
významnými historickými udalosťami – s vyhlásením Slovenského 
národného povstania roku 1944 a s neslávnym augustom roku 1968, 
ktorého 40. výročie si pripomíname práve v tomto roku. 

9

Šport, miestna kultúra, 
       divadlo, história, ekonómia...

Za Mariánom Klč omZa Mariánom Klč om

Regina v Brati- krátky kontakt s touto profe-
slave. Neskôr pre- siou. „Žiaľ, pri vydávaní toh-
š i e l  do  Zápa- to časopisu sme sa stretli s 
doslovenských pe- obrovskými finančnými i 
kární v Trnave, technickými problémami, vy-
kde pracoval štyri šli tri čísla, a tým sa história 
roky. V roku 1960 tohto časopisu skončila. 
sa uskutočnila re- Vtedy bol nedostatok papie-
organizácia potra- ra a technické zariadenia, s 
vinárskeho prie- ktorými sme ho vydávali, už 
myslu, na základe nevyhovovali. Ja som však 
ktorej ho preradili chcel v písaní pokračovať, a 
do závodu Zápa- tak sa začalo moje prispieva-
doslovenské pe- nie do novín Pravda, Práca a 
kárne v Seredi, z Československý šport. Boli 
ktorých ho ešte to malé články, ale písal som 
preložili do cukrá- v nich o Leopoldove a vy-

r e n s k é h o  z á v o d u  v  chádzali pravidelne.“ Dvadsiateho ôsmeho mája 
Piešťanoch. Z Piešťan jeho Okrem toho patril Marián sme si pripomenuli prvé výro-
cesta viedla na vtedajší Klčo aj medzi nadšencov, čie úmrtia nášho dlhoročné-
Mestský národný výbor v ktorí sa rozhodli vydávať v ho prispievateľa a redakčné-
Leopoldove, kde pôsobil šty- meste športový spravodaj a ho kolegu časopisu Leopol-
ri roky. Ďalšie (a pred dô- počas práce v elektrárniach dov, mimoriadne aktívneho 
chodkom jeho posledné za- viedol časopis Atóm mieru. človeka a telom aj dušou 
mestnanie) bolo v atómo- Ako externý redaktor spo-Leopoldovčana, ktorý mal 
vých elektrárniach, kde pra- lupracoval aj so Slovenským svoje rodné mestečko veľmi 
coval ako ekonóm. rozhlasom, kde sprostredkú-rád a ktorý robil všetko pre 
Marián Klčo sa okrem práce val informácie o živote to, aby prispel svojimi silami 
celý život zaujímal aj o dia- Leopoldova. „Redaktor zo k jeho zveľadeniu. Či už to 
nie v Leopoldove, a to najmä Slovenského rozhlasu mi za-bolo v jeho pracovných funk-
v kultúrnej a športovej oblas- volal, do telefónu som mu na-ciách alebo neskôr na strán-
ti. Mimoriadne aktívny bol v diktoval text, ktorý si on ne-kach časopisu Leopoldov.
novinárskej práci a dlhé roky skôr upravil ako potreboval a Marián Klčo sa narodil 9. má-
písal ako redaktor do nášho o pár hodín si ho poslucháči ja 1934 v Leopoldove. Po 
časopisu, ale prispieval aj do mohli vypočuť v konkrétnej skončení tunajšej základnej 
iných periodík. Žurnalistike relácii. Toto bola pre mňa veľ-školy začal študovať na 
sa však venoval už počas ško- mi dobrá skúsenosť.“Obchodnej akadémii v 
ly v časopise Radostná mla- V časopise Leopoldov začí-Trnave, ktorú úspešne skon-
dosť, kde získal svoje prvé nal roku 1989 príspevkom o čil v roku 1954. V tom istom 
novinárske skúsenosti. Ako futbalistovi Dušanovi Kabá-roku nastúpil na vojenskú 
sám spomínal, bol to ešte iba tovi. Počas svojho osemnásť-službu a po nej začal praco-
začiatok jeho práce v rôz- ročného pôsobenia v tomto vať v Československých auto-
nych novinách a prvý, ale periodiku písal najmä o deji-mobilových opravovniach 

Tri spomienkyTri spomienky
na dva
augusty
na dva
augusty
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Jozef Foltán - Anna Foltánová-Plecitá - Marta Kubiš ováJozef Foltán - Anna Foltánová-Plecitá - Marta Kubiš ová
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Šport, miestna kultúra, 
       divadlo, história, ekonómia...

Za Mariánom Klč omZa Mariánom Klč om
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žiakov, ktorí počas SNP za-
hynuli.“ Do Povstania sa 
priamo zapojila aj Anna 
Foltánová-Plecitá podobne 
ako jej brat Martin zo samo-
ty U Šindelov a ďalší súro-
denci. Pochádza z maloroľ-
níckej rodiny a rodičia sa 
usilovali pomáhať partizá-
nom potravinami a liekmi. 
Na ich distribúcii sa zúčast-
ňovala aj ona. Cez rozum 
prešli aj strážnikom v Baťo-
vých závodoch na výrobu 
topánok. Vždy vložili pár to-
pánok do ručne vyrobenej 
lopty, ktorú si vždy na konci 
pracovnej zmeny pri odcho-
de z Baťových závodov ko-
pali cez vrátnicu. Topánky 

Foltánovi, ktorého v máji za chápali. V prvý deň zavčasu potom spolu s potravinami 
prítomnosti zahraničných ráno začali húkať sirény, ale a zdravotníckymi potrebami 
diplomatov ocenil župan nie na poplach. Celé dopo- potajme vynášali partizá-
Tibor Mikuš Medailou pred- ludnie nás vychovávateľky nom do hôr. Samozrejme, ri-
sedu Trnavského samo- nepustili z internátu. Chlapi ziko prezradenia bolo vždy 
správneho kraja. chodili bo baťovianskych uli- veľké a nebezpečné – gesta-

ciach ozbrojení, schádzali A n n a  F o l t á n o v á - po malo svojich ľudí vša-
sa na námestí, pred fabri- de...Plecitá
kou, nastupovali do náklad- Svoju druhú knihu A. Foltá-Dnes spisovateľka a bývalá 
ných áut. Dobrovoľníci... nová-Plecitá nazvala Kvety učiteľka, ktorá začas pôso-
Keď nás pustili z internátu, vďaky sú živé. Nech aj naše bila aj v Leopoldove, nosi-
muži sa regrutovali pred dve spomienky na SNP sú teľka viacerých štátnych vy-
Spoločenským domom. aspoň symbolickým poďa-znamenaní Anna Foltánová-
Podmienkou však bolo to, kovaním sa. Plecitá svoje spomienky na 
aby mali 18 rokov. Ak nema-SNP sprítomnila aj vo svo- Marta Kubišová
li doklady, musela mu vek jich troch knihách. Takto si „Všemu lidu Českosloven-
potvrdiť iná osoba. Za mnou spomína na 29. august roku ské socialistické republi-
prišiel jeden ani nie 16-1944, deň vyhlásenia Pov- ky...“ Týmto pamätným úvo-
ročný chlapec z nášho spe-stania: „My sme už týždne dom vstúpil do aktuálneho 
vokolu, aby som vojakom pred koncom augusta 1944 vysielania relácie Kolotoč 
potvrdila, že je už dospelý. tušili, že sa čosi mimoriadne vtedajšieho Českosloven-
To som, samozrejme, nemo-chystá. Viselo to v povetrí ského rozhlasu redaktor 
hla. Ďalšia moja spolužiač-ako letná búrka, bolo verej- Vladimír Fischer 21. augus-
ka sa, žiaľ, z Povstania ne-ným tajomstvom, že sa orga- ta 1968. Informoval o tom, 
vrátila. Dodnes na bývalej nizujú partizánske skupiny. že bez vedomia štátnych 
Baťovej škole práce sú vy-Ja som sa vtedy učila v predstaviteľov do ČSSR 
stavené fotografie a mená Baťovanoch a my, mladé vniklo pol milióna vojakov 
našich sedemnástich spolu-dievčence, sme ešte veľa ne- V a r š a v s k e j  z m l u v y .  

štát Nemecka. Čiže – bojo-
vali Slováci proti Slovákom. 
Dnes 80-ročný Jozef Foltán 
zažil Slovenské národné 
povstanie ako jeho priamy 
účastník na hornej Nitre,
v okolí rázovitej obce 
Kolačno, kde vyrastal. 
Horné Ponitrie, Pohronie a 
okolie Banskej Bystrice pa-
trili medzi najsilnejšie bašty 
Povstania. „Povstanie a dru-
há svetová vojna vo mne re-
zonujú aj po 64 rokoch od 
ich skončenia a bolí ma, že 
mladí ľudia, ktorí vojnu ne-
zažili, často bagatelizujú 
obete, ktoré v Povstaní a vo 
vojne boli naozaj veľké. 
Trápi ma takisto, že niektorí 
historici často prekrúcajú de-
jiny a dehonestuje sa aj 
význam Povstania. Nikto z 
nich si nevie predstaviť, čo 
si ľudia, ktorí sa zúčastnili 
SNP a  p r i amo  a l ebo  
sprostredkovane pomáhali v 
bojoch, vytrpeli,“ zamýšľa 
sa J. Foltán. Vtedy ako 16-
17-ročný chlapec nepôsobil 

sobovačom, akým bol aj J. staním sa prihlásili k vtedaj-priamo v bojoch, pretože 
Foltán, hrozila smrť v pod- šiemu zmýšľaniu moder-ako nedospelého mládenca 
state na každom kroku – na- ných demokratických štáto-by ho za partizána so zbra-
vyše ak by ho aj neprichyti- v, je 102 vypálených slo-ňou neprijali. Priamo v 
li, stačilo jedno udanie... venských obcí a ich povraž-Povstaní však bojovali jeho 
Nacisti sa takýchto civilov dených obyvateľov. Medaila otec, strýko a ďalší príbuzní. 
po odhalení usilovali použiť prezidenta SR, ktorú osobne Sám však mal dôležitú úlo-
na vypátranie partizánskej odovzdal Jozefovi Foltánovi hu, a to prepravovať do hôr 
skupiny a ak nechceli spo- v prezidentskom paláci partizánom zoskupených v 
lupracovať, popravili ich ne- 28.8.2003 R. Schuster, je ilegálnej skupine jedlo a lie-
raz aj s celou rodinou. S akýmsi symbolickým poďa-ky. Keďže nemecké jednot-
Povstaním neraz spolupra- kovaním sa celého národa ky v konkrétnom regióne veľ-
covali aj celé obce. Smut- nielen J. Foltánovi, ale aj mi dobre vedeli o prítom-
nou pamiatkou na toto ob- všetkým tým, čo sa na nosti partizánskych skupín, 
dobie, keď sa Slováci roz- Povstaní zúčastnili v záujme „vychádzka“ do hory s va-
hodli vziať osud svojho náro- slobody a demokracie. kom plným jedla alebo lie-
da spod fašistickej svastiky Týmto chceme aj za redak-kov bola mimoriadne ne-
do vlastných rúk a Pov- ciu zablahoželať Jozefovi bezpečná. „Spojkám“ či zá-



1110

žiakov, ktorí počas SNP za-
hynuli.“ Do Povstania sa 
priamo zapojila aj Anna 
Foltánová-Plecitá podobne 
ako jej brat Martin zo samo-
ty U Šindelov a ďalší súro-
denci. Pochádza z maloroľ-
níckej rodiny a rodičia sa 
usilovali pomáhať partizá-
nom potravinami a liekmi. 
Na ich distribúcii sa zúčast-
ňovala aj ona. Cez rozum 
prešli aj strážnikom v Baťo-
vých závodoch na výrobu 
topánok. Vždy vložili pár to-
pánok do ručne vyrobenej 
lopty, ktorú si vždy na konci 
pracovnej zmeny pri odcho-
de z Baťových závodov ko-
pali cez vrátnicu. Topánky 

Foltánovi, ktorého v máji za chápali. V prvý deň zavčasu potom spolu s potravinami 
prítomnosti zahraničných ráno začali húkať sirény, ale a zdravotníckymi potrebami 
diplomatov ocenil župan nie na poplach. Celé dopo- potajme vynášali partizá-
Tibor Mikuš Medailou pred- ludnie nás vychovávateľky nom do hôr. Samozrejme, ri-
sedu Trnavského samo- nepustili z internátu. Chlapi ziko prezradenia bolo vždy 
správneho kraja. chodili bo baťovianskych uli- veľké a nebezpečné – gesta-

ciach ozbrojení, schádzali A n n a  F o l t á n o v á - po malo svojich ľudí vša-
sa na námestí, pred fabri- de...Plecitá
kou, nastupovali do náklad- Svoju druhú knihu A. Foltá-Dnes spisovateľka a bývalá 
ných áut. Dobrovoľníci... nová-Plecitá nazvala Kvety učiteľka, ktorá začas pôso-
Keď nás pustili z internátu, vďaky sú živé. Nech aj naše bila aj v Leopoldove, nosi-
muži sa regrutovali pred dve spomienky na SNP sú teľka viacerých štátnych vy-
Spoločenským domom. aspoň symbolickým poďa-znamenaní Anna Foltánová-
Podmienkou však bolo to, kovaním sa. Plecitá svoje spomienky na 
aby mali 18 rokov. Ak nema-SNP sprítomnila aj vo svo- Marta Kubišová
li doklady, musela mu vek jich troch knihách. Takto si „Všemu lidu Českosloven-
potvrdiť iná osoba. Za mnou spomína na 29. august roku ské socialistické republi-
prišiel jeden ani nie 16-1944, deň vyhlásenia Pov- ky...“ Týmto pamätným úvo-
ročný chlapec z nášho spe-stania: „My sme už týždne dom vstúpil do aktuálneho 
vokolu, aby som vojakom pred koncom augusta 1944 vysielania relácie Kolotoč 
potvrdila, že je už dospelý. tušili, že sa čosi mimoriadne vtedajšieho Českosloven-
To som, samozrejme, nemo-chystá. Viselo to v povetrí ského rozhlasu redaktor 
hla. Ďalšia moja spolužiač-ako letná búrka, bolo verej- Vladimír Fischer 21. augus-
ka sa, žiaľ, z Povstania ne-ným tajomstvom, že sa orga- ta 1968. Informoval o tom, 
vrátila. Dodnes na bývalej nizujú partizánske skupiny. že bez vedomia štátnych 
Baťovej škole práce sú vy-Ja som sa vtedy učila v predstaviteľov do ČSSR 
stavené fotografie a mená Baťovanoch a my, mladé vniklo pol milióna vojakov 
našich sedemnástich spolu-dievčence, sme ešte veľa ne- V a r š a v s k e j  z m l u v y .  

štát Nemecka. Čiže – bojo-
vali Slováci proti Slovákom. 
Dnes 80-ročný Jozef Foltán 
zažil Slovenské národné 
povstanie ako jeho priamy 
účastník na hornej Nitre,
v okolí rázovitej obce 
Kolačno, kde vyrastal. 
Horné Ponitrie, Pohronie a 
okolie Banskej Bystrice pa-
trili medzi najsilnejšie bašty 
Povstania. „Povstanie a dru-
há svetová vojna vo mne re-
zonujú aj po 64 rokoch od 
ich skončenia a bolí ma, že 
mladí ľudia, ktorí vojnu ne-
zažili, často bagatelizujú 
obete, ktoré v Povstaní a vo 
vojne boli naozaj veľké. 
Trápi ma takisto, že niektorí 
historici často prekrúcajú de-
jiny a dehonestuje sa aj 
význam Povstania. Nikto z 
nich si nevie predstaviť, čo 
si ľudia, ktorí sa zúčastnili 
SNP a  p r i amo  a l ebo  
sprostredkovane pomáhali v 
bojoch, vytrpeli,“ zamýšľa 
sa J. Foltán. Vtedy ako 16-
17-ročný chlapec nepôsobil 

sobovačom, akým bol aj J. staním sa prihlásili k vtedaj-priamo v bojoch, pretože 
Foltán, hrozila smrť v pod- šiemu zmýšľaniu moder-ako nedospelého mládenca 
state na každom kroku – na- ných demokratických štáto-by ho za partizána so zbra-
vyše ak by ho aj neprichyti- v, je 102 vypálených slo-ňou neprijali. Priamo v 
li, stačilo jedno udanie... venských obcí a ich povraž-Povstaní však bojovali jeho 
Nacisti sa takýchto civilov dených obyvateľov. Medaila otec, strýko a ďalší príbuzní. 
po odhalení usilovali použiť prezidenta SR, ktorú osobne Sám však mal dôležitú úlo-
na vypátranie partizánskej odovzdal Jozefovi Foltánovi hu, a to prepravovať do hôr 
skupiny a ak nechceli spo- v prezidentskom paláci partizánom zoskupených v 
lupracovať, popravili ich ne- 28.8.2003 R. Schuster, je ilegálnej skupine jedlo a lie-
raz aj s celou rodinou. S akýmsi symbolickým poďa-ky. Keďže nemecké jednot-
Povstaním neraz spolupra- kovaním sa celého národa ky v konkrétnom regióne veľ-
covali aj celé obce. Smut- nielen J. Foltánovi, ale aj mi dobre vedeli o prítom-
nou pamiatkou na toto ob- všetkým tým, čo sa na nosti partizánskych skupín, 
dobie, keď sa Slováci roz- Povstaní zúčastnili v záujme „vychádzka“ do hory s va-
hodli vziať osud svojho náro- slobody a demokracie. kom plným jedla alebo lie-
da spod fašistickej svastiky Týmto chceme aj za redak-kov bola mimoriadne ne-
do vlastných rúk a Pov- ciu zablahoželať Jozefovi bezpečná. „Spojkám“ či zá-



12 13

ského Ungeltu, Martina Jurča zo Slovenské-
ktorého hostkou ho rozhlasu, na oficiálnych 
bola v ten podve- zvukových záznamoch z 
čer aj známa slo- Bratislavskej lýry 1969 sú 
vensko-česká šan- len tri jej piesne – medzi ni-
soniérka Hana mi aj hit Ring-o-ding, nie 
Hegerová, prijala však Modlitba. Pravde-
jedna z hlavných podobne bola vymazaná. 
p r o t a g o n i s t o v  „Už v apríli 1969 Dr. Husák 
„ a n t i a u g u s t a “  nas to l i l  normal izáciu .  
´ 6 8  M a r t a  Vedela som, že sa začnú 
K u b i š o v á .  problémy. Ľudia si začali sy-
Podelila sa s na- pať popol na hlavy, začali 
mi o niektoré doj- sa  rôznymi spôsobmi 
my, ktoré preží- ospravedlňovať za svoje ná-
vala presne pred zory, brali svoje výroky späť 
štyridsiatimi rok- (po vzniku Charty ´77, kto-

mi počas okupácie Česko- rej hovorkyňou bola istý Dokonca aj predsedníctvo 
slovenska. Túto vzácnu prí- čas aj M. Kubišová, vznikla Ústredného výboru KSČ po-
ležitosť sme využili aj na to, aj tzv. Anticharta, ktorú v kladalo atak za narušenie 
aby sme vám predstavili aj pochybnosti podpísali napr. medzinárodných práv. 
jej súčasné umelecké akti- J. Werich a iní – pozn. J. „Vojska Sovětskeho svazu 
vity (o nich, hádam aj ex- H.). V populárnej hudbe sa dnes překročili hranice 
kluzívne, až v budúcom vtedy ešte nič nedialo. Československé socialistic-
čísle). Moje prvé stretnutie s nor-ké republiky. Čekejte na dal-
Protestsongom alebo akou- malizáciou bolo práve na ší zprávy...„ vysielal zasa ce-
si národnou hymnou „anti- tejto spomínanej Bratislav-loštátny rozhlasový okruh v 
augusta“ ´68 sa stala pieseň skej lýre.“ povestný 21. augusta 1968.
Modlitba pro Martu, ktorú A ako si Marta Kubišová Po dvadsiatich štyroch ro-
interpretovala. Na Bra- spomína na začiatok augus-koch od skončenia vojny aj 
tislavskej lýre 1969, na kto- tových udalostí? „My sme Povstania sa totiž Slo-
rú bola pozvaná vtedy 26- boli doma v Prahe s mamič-venskom a Českom (vtedy 
ročná Marta Kubišová ako kou a babičkou a brat bol Československom) tiahli 
hostka v nesúťažnej časti, ju na prácach v zahraničí. V tanky opäť... Tento raz zo 
upozornili: „Ak budem spie- tretí alebo štvrtý deň okupá-Sovietskeho zväzu a z kra-
vať Modlitbu, kamery sa cie režisér muzikálu Píseň jín Varšavskej zmluvy. 
ihneď obrátia k zemi. pro Rudolfa III. Mirek Vašta Dôvodom bola údajná sta-
Nemohla som sa z toho spa- povedal: „Tak, děti, do prá-bilizácia politickej situácie 
mätať, búrili sa aj ostatní in- ce.“ Z účinkujúcich sme bo-vo vtedajšom socialistic-
terpreti,“ spomína s M. li k dispozícii len Jirka kom Československu po 
Kubišová. Nakoniec ju aj Hrzán, Iva Janžurová a ja. obrodnej (dubčekovskej) 

Pražskej jari roku 1968, kto- tak zaspievala. Hoci sama Ostatní boli na dovolenke. 
rá napokon vďaka neskor- si na to nepamätá, pretože Takže sme nahrali takú im-
ším „normalizátorom“ spô- kvôli autohavárii prežila provizovanú časť, kde za-
sobila mnoho tragédií. dve klinické smrti a na znela pieseň Cesta, s ktorou 
Zopár dní nazad nás v daktoré udalosti si ťažko som zvíťazila na Bratislav-
Prahe pred svojím koncer- spomína. Ako sme sa skej lýre. Vtedy už jazdili 
tom na letnej scéne praž- d o z v e d e l i  o d  k o l e g u  cez Prahu pásové vozidlá a 

tanky, a tak som povedala: Ivou Janžurovou stretli s štátna bezpečnosť. O tom 
Mirko, toto už nemôžem ďa- Alexandrom Dubčekom. sa zmienime v budúcom 
lej spievať, a tak mi predlo- „To bolo ešte v septembri, čísle časopisu.
žili Modlitbu, ktorá bola pô- keď sa po Prahe rozniesla Vo svojej „druhej“ kariére 
vodne komponovaná pre správa, že našich predstavi- prvý raz mohla verejne vy-

teľov v ZSSR ožiarili. V tele-ďalšiu časť s názvom Hrabě stúpiť pri príležitosti 40. vý-
vízii sme videli, že z ČKD a Monte Christo. Takže keď ročia Deklarácie ľudských 
iných podnikov čaká na na-sa konečne Modlitba obja- práv r. 1988 a roku 1989 
šu delegáciu zástup robot-vila v tejto časti, museli sa zrealizovala po devätnás-
níčok. Tak sme si povedali, autori nakoniec ospravedl- tich rokoch svoju prvú ofi-
že Alexandrovi Dubčekovi niť, pretože pieseň dostala ciálnu nahrávku. Šestnáste-
prinesieme kyticu kvetov aj už úplne iný „nádych“ a ho novembra...
my. Niesli sme mu aj me-význam.“ S Alexandrom Dubčekom, 
dailón, ibaže škatuľka, v kto-Máloktorý pamätník augus- jednou z najvýznamnejších 
rej bol uložený, sa v aute tových udalostí však vie, že osobností augusta 1968, sa 
prevrhla, o čom sme neve-sú tri verzie Modlitby pro 

Marta Kubišová stretla zno-
deli, a tak sme Alexandrovi Martu. „A štyri nahrávky,“ 

va v novembri roku 1989, a 
Dubčekovi okrem kytice da-dopĺňa interpretka piesne. 

to na balkóne povestného 
li aj prázdnu škatuľku bez Poslucháči oceňujú najmä 

Melantrichu, kde sa symbo-medailónu. Ale to sme tú autentickú augustovú na-
licky pobozkali Marta ihneď napravili.“hrávku. Ako teda vznikla? 
Kubišová, budúci prezident Marta Kubišová po Auguste „V štúdiu na Petínke. Na bi-
Václav Havel a budúci pred-pracovala v závodoch na cích vtedy hral Karel Čer-
seda česko-slovenského par-výrobu hračiek, kde lepila noch.“ Autorovi piesne 
lamentu Alexander Dubček.etikety na jednotlivé výrob-Jindřichovi Brabcovi práve 

ky... Svoju poslednú poau-v deň nahrávania strelili vo- ***
gustovú oficiálnu nahrávku jaci do auta na Libeňskom Aj keď každá z týchto osob-
zrealizovala roku 1970, no moste. „Celá nahrávka bola ných spomienok je iná a 
aj tá bola zošrotovaná. Od aj preto veľmi improvizova-

každá istým spôsobom bo-
roku 1977 bola signatárkou ná a hotová za dvadsať mi-

lestivá, predsa len všetky tri  a hovorkyňou Charty ´77, nút a ihneď sa aj vysielala 
majú rovnaké posolstvo:za čo ju ostražito sledovala priamo v rozhlase. Reakcie 

na ňu boli úžasné. Kam-
koľvek som sa pohla v tom 
svojom vtedy typickom ze-
lenom kostýme, ktorý som 
si priviezla z Paríža, ľudia 
ma potľapkávali a hovorili 
mi: Pani Kubišová, to bola 
krásna pieseň, vypočujeme 
si ju ešte? Odpovedala som: 
Ak nás „nezamerajú“, tak 
áno. V tom období sa vysie-
lalo asi dve hodiny. Viac 
nie...“, spomína si M. 
Kubišová. Všeobecne je 
známy televízny záznam, 
keď sa M. Kubišová spolu s 

Ať mír dál zůstává s touto 
krajinou... Zloba, závist,
zášť, strach a svár -  ty ať po-
minou, ať už pominou...

Za rozhovory ďakuje Juraj Hladký.
Foto: J. Hladký, M. Jurčo
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nahrala prvú skladbu 16.11.1989.
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Počas nej už spevák preces- každom koncerte ľudia možnosť skladať a robiť pes-
toval poriadny kus sveta, na- dobre bavia, tancujú a spie- ničky. Ani sa sám seba na to 
p r i e k  t o m u  t v r d í ,  ž e  vajú, tak dúfam, že sa nám to veľmi nepýtam, pretože člo-
Leopoldov je u nás len dru- podarí aj v Leopoldove.“ vek by to potom mohol zne-
hým mestom s väzenským za- Leopoldov sa tak stalo jed- užiť. Človek je chatrná 
riadením, v ktorom bol. ným z viacerých miest na schránka a keby zistil, čím to 
„Poznám iba dve väznice - Slovensku, kde mohli slo- je, asi by to začal robiť na-
Sabinov a Leopoldov, ale venskí fanúšikovia toto hu- schvál. Pre mňa je to krásna 
mám taký pocit, že som v dobné zoskupenie počas leta a milá práca a chcel by som 
Leopoldove už niekedy bol. uvidieť. A neutíchajúci dopyt v tom žiť ešte poriadne dlho. 
Ale nič to, že si to presne ne- je dôkazom toho, že popula- Každé ráno ísť do svojho štú-
pamätám, aj tak som rád, že rita Honzu Nedvěda nezha- dia a tam skladať. To je môj 
som tu. Je to veľmi pekné sína a aj po niekoľkých de- život. Hrať s chlapcami, s kto-
mestečko a tento areál je tiež saťročiach pôsobenia na hu- rými prežívame nádherné ob-
nádherný. Keď som to tu uvi- dobnej scéne má spevák pub- dobie, pretože sme skvelá 
del, povedal som, že nič ne- liku čo povedať. On sám si partia, veľa sa nasmejeme. A 
potrebujem, len si tu zahrať. však tento „nedvědovský fe- to je presne to, čo človek po-
Tak sa mi tu zapáčilo a určite nomén“ veľmi nevšíma. trebuje, aby jedného dňa ne-
sa mi u vás bude dobre spie- „Naozaj neviem, kde je ta- povedal, že ide do dôchod-
vať a hrať, ale či budú spo- jomstvo tohto úspechu. Som ku, že sa mu nechce.“ 
kojní ľudia, to už uvidíme po skutočne iba taký starší, jed- Takéto niečo však v prípade 
koncerte. Nám sa skoro na noduchý človek, ktorý dostal Honzu Nedvěda zatiaľ nepri-
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Nedvěd s kapelou
v Leopoldove
Nedvěd s kapelou
v Leopoldove

chádza do úvahy. Človek zitívnych ohlasoch svojho dnešok, minimálne v hudbe. 
predsa nemôže ísť do dô- publika. „V tej chvíli cítite, Keby na naše koncerty cho-
chodku, keď svoju prácu za že nie ste zbytočný a to vás dil len „domov dôchodcov“, 
prácu  an i  nepok ladá .  poháňa  stále ďalej.“ Napriek stačilo by, keby som hral iba 
„Skutočne to pre mňa nie je mnohým rokom v hudobnej ja s bratom na dvoch stolič-
práca. Prácou sú iba jazdy a sfére je Jan Nedvěd otvorený kách. Ale pretože máme pub-
cestovanie. To je naozaj novým hudobným prúdom a likum zo všetkých vekových 
strašné. Najmä keď je teplo, inovácii v pesničkách, ktoré skupín, teda od detí až po 
potom aj klimatizácia nieke- tiež „musia kráčať s dobou“. starčekov, tak musíme nájsť 
dy prestane stačiť a vy idete v „Svet je teraz trochu iný. k o m p r o m i s .  N a p o k o n  
aute päť hodín, osem ho- Vidím to na mnohých svo- Podvod už je nahraný s kape-
dín... a ste mŕtvi. Niektorí ho- jich kamarátoch, ktorí hrajú, lou, Kohout s huslami. Mne 
voria, ako nám je dobre, že ale stretávajú sa s probléma- to už ani inak nejde. Bicie ne-
iba zahráme a dostaneme pe- mi, pretože možno nepocho- mám veľmi rád, ale niekde 
niaze, ale nech si to každý pili, že časy sa menia a skla- tam vzadu si „priťuknú“, pre-
skúsi, čo znamená toľko ces- datelia aj interpreti musia vy- tože to k tomu patrí .  
tovať. Normálne jazdia ľudia mýšľať niečo nové, ak chcú, Pesničku to oživí, dotvorí a 
14 až 15 hodín, keď idú raz aby to publikum neprestalo pritom zostane čistučká.“ 
za rok do Chorvátska. My to baviť. Do deväťdesiateho ro- Len či bude takáto moderni-
robíme stále, je to naša bež- ku sme mali nepriateľa a hud- zácia stačiť aj na zaujatie 
ná práca. Keby som túto prá- ba bola preto jednoduchšia. mladej generácie... „Je veľký 
cu nemal ako svoju lásku ale- Ja som svoje piesne práve na omyl, ak si niekto myslí, že 
bo koníček, asi by som to už tomto nestaval, ale mnohí mladých zaujíma iba metal 
nerobil.“ moji kamaráti žili z toho, že či hip-hop. Táto generácia rie-
Entuziazmus a chuť stále skla- hovorili režimu „nie“, ale to ši veľa problémov, ktoré na-
dať piesne, hrať a spievať na- už je za nami. Jednoducho stali na jednej strane tým, že 
chádza hudobník najmä v po- tam už niekde musí byť ten sa zmenila doba a na druhej 

 Vhodným avízom na prázdniny plné zábavy a dobrej nálady bolo aj vystúpenie Honzu 
Nedvěda, Vojtu Nedvěda, Petra Kocmana, Milana Plechatého a Jardu Petráska, ktoré na 
konci júna prilákalo do Spolkovej záhrady množstvo fanúšikov z Leopoldova a z okoli-
tých miest. Na rozhovor o hudbe, pesničkách, ale aj o živote si Honza Nedvěd nemohol 
vybrať lepšie miesto ako malú lavičku za dodávkou s aparatúrou potrebnou na jeden
z ďalších úspešných koncertov v jeho takmer štyridsaťročnej hudobnej kariére. 



14

Počas nej už spevák preces- každom koncerte ľudia možnosť skladať a robiť pes-
toval poriadny kus sveta, na- dobre bavia, tancujú a spie- ničky. Ani sa sám seba na to 
p r i e k  t o m u  t v r d í ,  ž e  vajú, tak dúfam, že sa nám to veľmi nepýtam, pretože člo-
Leopoldov je u nás len dru- podarí aj v Leopoldove.“ vek by to potom mohol zne-
hým mestom s väzenským za- Leopoldov sa tak stalo jed- užiť. Človek je chatrná 
riadením, v ktorom bol. ným z viacerých miest na schránka a keby zistil, čím to 
„Poznám iba dve väznice - Slovensku, kde mohli slo- je, asi by to začal robiť na-
Sabinov a Leopoldov, ale venskí fanúšikovia toto hu- schvál. Pre mňa je to krásna 
mám taký pocit, že som v dobné zoskupenie počas leta a milá práca a chcel by som 
Leopoldove už niekedy bol. uvidieť. A neutíchajúci dopyt v tom žiť ešte poriadne dlho. 
Ale nič to, že si to presne ne- je dôkazom toho, že popula- Každé ráno ísť do svojho štú-
pamätám, aj tak som rád, že rita Honzu Nedvěda nezha- dia a tam skladať. To je môj 
som tu. Je to veľmi pekné sína a aj po niekoľkých de- život. Hrať s chlapcami, s kto-
mestečko a tento areál je tiež saťročiach pôsobenia na hu- rými prežívame nádherné ob-
nádherný. Keď som to tu uvi- dobnej scéne má spevák pub- dobie, pretože sme skvelá 
del, povedal som, že nič ne- liku čo povedať. On sám si partia, veľa sa nasmejeme. A 
potrebujem, len si tu zahrať. však tento „nedvědovský fe- to je presne to, čo človek po-
Tak sa mi tu zapáčilo a určite nomén“ veľmi nevšíma. trebuje, aby jedného dňa ne-
sa mi u vás bude dobre spie- „Naozaj neviem, kde je ta- povedal, že ide do dôchod-
vať a hrať, ale či budú spo- jomstvo tohto úspechu. Som ku, že sa mu nechce.“ 
kojní ľudia, to už uvidíme po skutočne iba taký starší, jed- Takéto niečo však v prípade 
koncerte. Nám sa skoro na noduchý človek, ktorý dostal Honzu Nedvěda zatiaľ nepri-

15

Nedvěd s kapelou
v Leopoldove
Nedvěd s kapelou
v Leopoldove

chádza do úvahy. Človek zitívnych ohlasoch svojho dnešok, minimálne v hudbe. 
predsa nemôže ísť do dô- publika. „V tej chvíli cítite, Keby na naše koncerty cho-
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strane tým, že mnohí rodičia ktorej pesničke z vlastného ny im utečú, stretnú ich všet-
sa o svoje deti nevedia posta- repertoára je pán tvorca naj- ky choroby a ak nie ich, tak 
rať tak, ako by mali. A tie deti vernejším fanúšikom? „Moje ich príbuzných. A celý život 
sa potrebujú niekde vypla- obľúbené piesne sú vždy tie sa to s nimi takto vezie. Oni 
kať, nuž si kričia v tom rape. nové. O staré sa veľmi nesta- za ten dar, ktorý dostali, takto 
Raz som prišiel na jednu dis- rám. Teraz mi napríklad stále splácajú daň. Mne hudba za-
kotéku a keď som vystúpil, víri hlavou jedna pieseň, kto- brala toľko miesta v živote, 
všetci prestali tancovať a spie- rá ma silno zasiahla. Ale po že som potom nemal čas na 
vali si so mnou. Vôbec ich ne- čase príde zasa nejaká iná, le- bežné starosti o rodinu, deti. 
zaujímala hlučná hudba a na- bo dnes už ich mám od nové- Len som ich pobozkal a išiel 
priek tomu, že som už potre- ho roku zložených skoro šesť- ďalej. Ale to nie je len môj prí-
boval ísť domov, nechceli ma desiat.“ Nové CD by bolo ur- pad, platí to v prípade mno-
odtiaľ pustiť. Keby ktosi uro- čite vítané, ale spevák si pres- hých hercov aj spevákov.“ 
bil sociologický prieskum, né plány do budúcnosti nero- Hudba tvorí obrovskú časť ži-
zistil by, že žiadne techno ne- bí. Všetko radšej nechá voľ- vota Honzu Nedvěda a často 
existuje. Techno je iba akási ne plynúť... „Môj plán znie, už nezostáva veľa času na 
duševná prosba, plač, výkrik. tak ako má znieť muzika v iné. Napriek tomu ho napĺňa 
Veľa stojí na pleciach organi- 21. storočí. Nie je to jedno- entuziazmom a chuťou stále 
zátorov. Nemalo by sa stávať, duché pozerať sa na vývoj čosi robiť. „Mám k tomuto da-

ru hudby, skladania, spevu a že sa robia iba diskotéky, hudby a udržať s ním krok. 
hip-hopové a metalové kon- Navyše, dnes sa musíme pre- hrania asi danú aj vnútornú 

certy, potom sem pozvú h r a b á v a ť  v  k o p c o c h  povinnosť „bežať“. Asi sa mi 
Krištofa a ešte neviem koho a „mizernej“ hudby, ale vždy ešte nestalo, aby som deň 
tým sa to skončí. A kde je sa v nej nájde aj pár dobrých preležal alebo nerobil nič. 
hip-hop a metal, keď urobí kúskov.“ Hádam iba vtedy, keď som 
Jarek Nohavica koncert a prí- Napriek tomu, že mnohí ľu- bol chorý. Keď už náhodou 
de tam 5 000 ľudí, ktorí sa v dia dnes veľmi úzko spájajú ozaj nemám čo robiť, lúštim 
dobrej nálade zabávajú, spie- hudbu s ich životným štýlom, sudoku alebo krížovky, alebo 
vajú a tancujú? Organizátori dušou a životom, Honza si urobím totem, zasadím na 
by mali rozšíriť ponuku, kto- Nedvěd má na to úplne iný záhrade strom, jednoducho 
rá však často, bohužiaľ, nie názor. „Moja duša sa nedá po- niečo robím.“ 
je takmer žiadna.“ rovnávať. U umelcov je to Zhovárala sa a fotografovala

Keď už je reč o fanúšikoch, väčšinou rovnako: všetky že- Mária Moravčíková

pútnických miest absolvovali aj duchovnú 
očistu. Aj keď púť po sakrálnych pamiatkach 
Medžugoria je pod horúcim chorvátskym sln-
kom náročná, v nás zanechala hlboké stopy. 
Miestna farnosť, v ktorej žije asi 5 tisíc oby-
vateľov, bola založená roku 1892 a zasväte-
ná je sv. Jakubovi. Možno je to trocha sym-
bolické, že zjavenia v rôznych formách trvali 
od roku 1981 do roku 1987.
Turistika a kúpanie – dva spôsoby, ako na-
čerpať novú energiu pri mori. Tí zdatnejší si 
vychutnali prechádzku na obe strany pobre-
žia – do Makarskej a do Podgory, kde sme 
mohli vidieť milé rybárske zákutia a veľkú po-
nuku rybích pochúťok. Makarska nám po-

Kto si predstaví leto bez dovolenky spojenej 
núkla prechádzku cez exotický prístav lemo-

s príjemným relaxom? Pravdaže, ani tento 
vaný palmami a prímorskú atmosféru. No asi 

rok neotáľali členovia našej mestskej organi-
najkrajší bol celodenný výlet loďou na ostrov 

zácie Slovenského červeného kríža a od 18. 
Brač a Hvar. Bez rybích špecialít a ochutnáv-

do 25. júla si vychutnávali oddych na 
ky miestnej rakije by sme si ho ani nevedeli 

jadranských plážach v malebnom chorvát-
predstaviť. Samozrejme, nemohlo chýbať ani 

skom mestečku Tučepi. Druhý turnus si ma-
kúpanie v známej Pirátskej zátoke.

lebné pobrežie vychutnával od 15. do 24. au-
Samo mestečko Tučepi ponúkalo príjemné 

gusta. Aj keď počasie u nás mnohým nežiči-
kúpanie v osviežujúcej vode; aj tieň stromov 

lo, v strednej časti Dalmácie sme sa nemohli 
lemujúcich celú pláž poskytoval príjemné 

na nič sťažovať. Hneď nás prekvapilo krásne 
ochladenie. Mladí i starší mohli relaxovať aj 

ráno, ktoré nám pridalo optimizmus, keďže 
pri volejbale, futbale, tenise, ping-pongu či 

sme Slovensko opúšťali v doslova uplaka-
priamo v mori na vodných bicykloch a 

nom stave.
skútroch. Večery zasa ponúkali priestor pre 

Prostredie bolo nádherné – privítali nás spa-
diskotéky, skvelé posedenia alebo penové 

nilo sa čnejúce hory Biokova, ktoré sa zaha-
párty. Večerné Tučepi je čarovné, a tak nikto 

lili každý večer do tajomného oranžového ša-
večer nesedel v izbe. Nuž, opäť sa sem, do 

tu pri západe slnka a susediace azúrové mo-
Tučepi, istotne vrátime aj budúci rok.

re. Vzduch voňal rozmanitou vôňou mora, 
Anna Piknová

olív a opaľovacích krémov. Nemožno nespo-
menúť ubytovanie a služby. Izby boli zaria-
dené vkusne. Počas prvej noci sme zistili, že 
napokon ani nebudeme potrebovať plachto-
vé posteľné prikrývky, pretože noci v 
Chorvátsku sú príjemne teplé. Stravovanie 
bolo vynikajúce, podobne aj personál. 
V nedeľu 20. júla podaktorí účastníci zájaz-
du navštívili jedno z najznámejších pútnic-
kých miest na svete, v ktorom sa údajne zja-
vila Panna Mária - v Medžugorí v 
Hercegovine. Okrem návštevy jednotlivých 

Pozdrav červenokrížiarov
z chorvátskeho Tučepi



16 17

strane tým, že mnohí rodičia ktorej pesničke z vlastného ny im utečú, stretnú ich všet-
sa o svoje deti nevedia posta- repertoára je pán tvorca naj- ky choroby a ak nie ich, tak 
rať tak, ako by mali. A tie deti vernejším fanúšikom? „Moje ich príbuzných. A celý život 
sa potrebujú niekde vypla- obľúbené piesne sú vždy tie sa to s nimi takto vezie. Oni 
kať, nuž si kričia v tom rape. nové. O staré sa veľmi nesta- za ten dar, ktorý dostali, takto 
Raz som prišiel na jednu dis- rám. Teraz mi napríklad stále splácajú daň. Mne hudba za-
kotéku a keď som vystúpil, víri hlavou jedna pieseň, kto- brala toľko miesta v živote, 
všetci prestali tancovať a spie- rá ma silno zasiahla. Ale po že som potom nemal čas na 
vali si so mnou. Vôbec ich ne- čase príde zasa nejaká iná, le- bežné starosti o rodinu, deti. 
zaujímala hlučná hudba a na- bo dnes už ich mám od nové- Len som ich pobozkal a išiel 
priek tomu, že som už potre- ho roku zložených skoro šesť- ďalej. Ale to nie je len môj prí-
boval ísť domov, nechceli ma desiat.“ Nové CD by bolo ur- pad, platí to v prípade mno-
odtiaľ pustiť. Keby ktosi uro- čite vítané, ale spevák si pres- hých hercov aj spevákov.“ 
bil sociologický prieskum, né plány do budúcnosti nero- Hudba tvorí obrovskú časť ži-
zistil by, že žiadne techno ne- bí. Všetko radšej nechá voľ- vota Honzu Nedvěda a často 
existuje. Techno je iba akási ne plynúť... „Môj plán znie, už nezostáva veľa času na 
duševná prosba, plač, výkrik. tak ako má znieť muzika v iné. Napriek tomu ho napĺňa 
Veľa stojí na pleciach organi- 21. storočí. Nie je to jedno- entuziazmom a chuťou stále 
zátorov. Nemalo by sa stávať, duché pozerať sa na vývoj čosi robiť. „Mám k tomuto da-

ru hudby, skladania, spevu a že sa robia iba diskotéky, hudby a udržať s ním krok. 
hip-hopové a metalové kon- Navyše, dnes sa musíme pre- hrania asi danú aj vnútornú 

certy, potom sem pozvú h r a b á v a ť  v  k o p c o c h  povinnosť „bežať“. Asi sa mi 
Krištofa a ešte neviem koho a „mizernej“ hudby, ale vždy ešte nestalo, aby som deň 
tým sa to skončí. A kde je sa v nej nájde aj pár dobrých preležal alebo nerobil nič. 
hip-hop a metal, keď urobí kúskov.“ Hádam iba vtedy, keď som 
Jarek Nohavica koncert a prí- Napriek tomu, že mnohí ľu- bol chorý. Keď už náhodou 
de tam 5 000 ľudí, ktorí sa v dia dnes veľmi úzko spájajú ozaj nemám čo robiť, lúštim 
dobrej nálade zabávajú, spie- hudbu s ich životným štýlom, sudoku alebo krížovky, alebo 
vajú a tancujú? Organizátori dušou a životom, Honza si urobím totem, zasadím na 
by mali rozšíriť ponuku, kto- Nedvěd má na to úplne iný záhrade strom, jednoducho 
rá však často, bohužiaľ, nie názor. „Moja duša sa nedá po- niečo robím.“ 
je takmer žiadna.“ rovnávať. U umelcov je to Zhovárala sa a fotografovala

Keď už je reč o fanúšikoch, väčšinou rovnako: všetky že- Mária Moravčíková

pútnických miest absolvovali aj duchovnú 
očistu. Aj keď púť po sakrálnych pamiatkach 
Medžugoria je pod horúcim chorvátskym sln-
kom náročná, v nás zanechala hlboké stopy. 
Miestna farnosť, v ktorej žije asi 5 tisíc oby-
vateľov, bola založená roku 1892 a zasväte-
ná je sv. Jakubovi. Možno je to trocha sym-
bolické, že zjavenia v rôznych formách trvali 
od roku 1981 do roku 1987.
Turistika a kúpanie – dva spôsoby, ako na-
čerpať novú energiu pri mori. Tí zdatnejší si 
vychutnali prechádzku na obe strany pobre-
žia – do Makarskej a do Podgory, kde sme 
mohli vidieť milé rybárske zákutia a veľkú po-
nuku rybích pochúťok. Makarska nám po-

Kto si predstaví leto bez dovolenky spojenej 
núkla prechádzku cez exotický prístav lemo-

s príjemným relaxom? Pravdaže, ani tento 
vaný palmami a prímorskú atmosféru. No asi 

rok neotáľali členovia našej mestskej organi-
najkrajší bol celodenný výlet loďou na ostrov 

zácie Slovenského červeného kríža a od 18. 
Brač a Hvar. Bez rybích špecialít a ochutnáv-

do 25. júla si vychutnávali oddych na 
ky miestnej rakije by sme si ho ani nevedeli 

jadranských plážach v malebnom chorvát-
predstaviť. Samozrejme, nemohlo chýbať ani 

skom mestečku Tučepi. Druhý turnus si ma-
kúpanie v známej Pirátskej zátoke.

lebné pobrežie vychutnával od 15. do 24. au-
Samo mestečko Tučepi ponúkalo príjemné 

gusta. Aj keď počasie u nás mnohým nežiči-
kúpanie v osviežujúcej vode; aj tieň stromov 

lo, v strednej časti Dalmácie sme sa nemohli 
lemujúcich celú pláž poskytoval príjemné 

na nič sťažovať. Hneď nás prekvapilo krásne 
ochladenie. Mladí i starší mohli relaxovať aj 

ráno, ktoré nám pridalo optimizmus, keďže 
pri volejbale, futbale, tenise, ping-pongu či 

sme Slovensko opúšťali v doslova uplaka-
priamo v mori na vodných bicykloch a 

nom stave.
skútroch. Večery zasa ponúkali priestor pre 

Prostredie bolo nádherné – privítali nás spa-
diskotéky, skvelé posedenia alebo penové 

nilo sa čnejúce hory Biokova, ktoré sa zaha-
párty. Večerné Tučepi je čarovné, a tak nikto 

lili každý večer do tajomného oranžového ša-
večer nesedel v izbe. Nuž, opäť sa sem, do 

tu pri západe slnka a susediace azúrové mo-
Tučepi, istotne vrátime aj budúci rok.

re. Vzduch voňal rozmanitou vôňou mora, 
Anna Piknová

olív a opaľovacích krémov. Nemožno nespo-
menúť ubytovanie a služby. Izby boli zaria-
dené vkusne. Počas prvej noci sme zistili, že 
napokon ani nebudeme potrebovať plachto-
vé posteľné prikrývky, pretože noci v 
Chorvátsku sú príjemne teplé. Stravovanie 
bolo vynikajúce, podobne aj personál. 
V nedeľu 20. júla podaktorí účastníci zájaz-
du navštívili jedno z najznámejších pútnic-
kých miest na svete, v ktorom sa údajne zja-
vila Panna Mária - v Medžugorí v 
Hercegovine. Okrem návštevy jednotlivých 

Pozdrav červenokrížiarov
z chorvátskeho Tučepi
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aj novovzniknuté občianske združenie únia očakáva. Máme k dispozícii kamera-
Marhát zo sídlom v Hubine. Jeho predseda mana, strihové štúdio, fotografa a už sme 
Ing. Ján Paulech bol podobne ako všetci spracovali niekoľko fotomontáží a doku-
návštevníci výstavy touto myšlienkou nad- mentárnych filmov s rôznou problematikou, 
šený a netajil radosť z toho, že iba štyri me- takže sa aj takýmto spôsobom usilujeme pro-
siace po založení združenia sa jeho členo- pagovať našu myšlienku.“ A to sa im podari-
via môžu organizačne podieľať na takejto lo aj prostredníctvom šiesteho ročníka výs-
úspešnej akcii. „Skutočne, naše združenie tavy Na plote. So získavaním obrazov nema-
oficiálne funguje iba štyri mesiace, ale už li žiadne problémy, pretože majitelia 
máme za sebou mnoho zaujímavých skúse- súkromných zbierok aj Galéria Emila 
ností najmä z oblasti kultúry. Naším posla- Pauloviča v Leopoldove radi poskytli svoje 
ním je totiž udržať, zachovať a rozvíjať his- obrazy. Podľa slov Jána Paulecha bolo na vý-
torické a kultúrne dedičstvo predovšetkým stavu Emila Pauloviča pozvaných viac ako 
na území od obce Beckov až po Hlohovec. sto hostí, medzi ktorými boli aj predstavite-
Táto oblasť je bohatá na rôzne vidiecke tra- lia kultúrneho a spoločenského života v 
dície, ktoré neboli dostatočne prezentova- meste Piešťany a zástupcovia VÚC Trnava. 
né, venuje sa im minimálna pozornosť. My „Každý rok sa usilujeme pri organizácii výs-
ponúkame pomoc napríklad pri vypracová- tavy zameriavať jej obsah na osobnosti z toh-
vaní rôznych projektov, monografií, podpo- to regiónu. Emil Paulovič tu tvoril. Je naším 
rujeme mladých umelcov a naším cieľom je rodákom a môže byť inšpiráciou pre ostat-
aj združovať obce v spomínanej oblasti, ných.“
rozvíjať spoluprácu, organizovať rôzne A naozaj. Emil Paulovič inšpiroval už aj po-
podujatia a pripomenúť nielen starším, ale čas výstavy. Pri kultúrnom programe, živých 
aj mladým hodnoty, ktoré od nás Európska rozhovoroch, popoludňajšom opekaní, tan-

mickej maliarky Inez Tuschnerovej, pero-
kresby a karikatúry Vojtecha Haringa, me-
daily hubinského rodáka Mariána 
Polonského, záhradnú keramiku a portréty 
nestora piešťanských keramikárov Ľubomí-
ra Jakubíčka či abstraktnú tvorbu akade-
mickej maliarky a poetky Jitky Bezúrovej.
Všetci títo významní umelci mohli v 
Hubine vystavovať svoje obrazy najmä vďa-
ka pohostinnosti rodiny Radošinských, kto-
rá pre celú akciu každoročne poskytuje 
svoj krásny vidiecky dvor na zvlnenom teré-
ne. Hostiteľ akcie, amatérsky a nadšený ma-
liar aj autor jednej vydanej a druhej pripra-
vovanej monografie o obci Hubina Jozef 
Radošinský vidí prínos výstavy okrem ume-

Viem si predstaviť vernisáž umeleckých 
leckej hodnoty aj v jej originalite a nevšed-

obrazov v obrovskej galérii známeho múze-
nosti: „Takýto typ výstavy je na Slovensku 

a, v kultúrnom dome či na pódiu divadla a 
ojedinelý. Navyše, Emil Paulovič, ktorého 

po nedávnej výstave v Hubine si už viem 
tvorbe je tohoročné podujatie venované, 

predstaviť aj vernisáž v záhrade. Tradičné 
bol zhodou okolností aj iniciátorom vysta-

podujatie Výstava na plote priviedlo aj tento 
vovania „na plote“. Raz, keď k nám prišiel, 

rok návštevníkov do nádhernej záhrady u 
napadlo mu, že je tu nádherný plot a že by 

Radošinských na hornom konci Hubiny, 
sa na ňom krásne vynímali obrazy.“

kde si milovníci výtvarného umenia mohli 
Tento rok sa však organizácie výstavy ujalo 

pozrieť diela zavesené na stenách domu, na 
plote či na záhradnej kôlničke. V netradič-
nej a veľmi príjemnej atmosfére sa tu už po 
šiesty raz stretli priatelia a priaznivci tvorby 
úspešných regionálnych autorov, tento raz s 
cieľom zaspomínať si „na Emila“.
Organizátori, teda členovia občianskeho 
združenia Marhát a kultúrna komisia pri 
Obecnom zastupiteľstve v Hubine si totiž 
pre tento ročník výstavy vybrali dielo leo-
poldovského rodáka akademického maliara 
Emila Pauloviča (1922 – 2004), ktorý bol aj 
jedným z pôvodcov myšlienky tohto podu-
jatia. Jeho tvorba sa tak zaradila medzi obra-
zy ďalších autorov, ktorí na jednodňovej, na 
Slovensku pravdepodobne oje-
dinelej výstave pod šírim ne-
bom, svoju prácu už prezento-
vali. Na plote sme už mohli obdi-
vovať portréty a tapisérie akade-
micke j  mal ia rky  Eugénie  
Lehotskej, práce brnianskej kos-
týmovej výtvarníčky a akade-
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Emil Paulovič
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Netradič ná výstava 
obrazov v Hubine
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obrazov v Hubine



18 19

aj novovzniknuté občianske združenie únia očakáva. Máme k dispozícii kamera-
Marhát zo sídlom v Hubine. Jeho predseda mana, strihové štúdio, fotografa a už sme 
Ing. Ján Paulech bol podobne ako všetci spracovali niekoľko fotomontáží a doku-
návštevníci výstavy touto myšlienkou nad- mentárnych filmov s rôznou problematikou, 
šený a netajil radosť z toho, že iba štyri me- takže sa aj takýmto spôsobom usilujeme pro-
siace po založení združenia sa jeho členo- pagovať našu myšlienku.“ A to sa im podari-
via môžu organizačne podieľať na takejto lo aj prostredníctvom šiesteho ročníka výs-
úspešnej akcii. „Skutočne, naše združenie tavy Na plote. So získavaním obrazov nema-
oficiálne funguje iba štyri mesiace, ale už li žiadne problémy, pretože majitelia 
máme za sebou mnoho zaujímavých skúse- súkromných zbierok aj Galéria Emila 
ností najmä z oblasti kultúry. Naším posla- Pauloviča v Leopoldove radi poskytli svoje 
ním je totiž udržať, zachovať a rozvíjať his- obrazy. Podľa slov Jána Paulecha bolo na vý-
torické a kultúrne dedičstvo predovšetkým stavu Emila Pauloviča pozvaných viac ako 
na území od obce Beckov až po Hlohovec. sto hostí, medzi ktorými boli aj predstavite-
Táto oblasť je bohatá na rôzne vidiecke tra- lia kultúrneho a spoločenského života v 
dície, ktoré neboli dostatočne prezentova- meste Piešťany a zástupcovia VÚC Trnava. 
né, venuje sa im minimálna pozornosť. My „Každý rok sa usilujeme pri organizácii výs-
ponúkame pomoc napríklad pri vypracová- tavy zameriavať jej obsah na osobnosti z toh-
vaní rôznych projektov, monografií, podpo- to regiónu. Emil Paulovič tu tvoril. Je naším 
rujeme mladých umelcov a naším cieľom je rodákom a môže byť inšpiráciou pre ostat-
aj združovať obce v spomínanej oblasti, ných.“
rozvíjať spoluprácu, organizovať rôzne A naozaj. Emil Paulovič inšpiroval už aj po-
podujatia a pripomenúť nielen starším, ale čas výstavy. Pri kultúrnom programe, živých 
aj mladým hodnoty, ktoré od nás Európska rozhovoroch, popoludňajšom opekaní, tan-

mickej maliarky Inez Tuschnerovej, pero-
kresby a karikatúry Vojtecha Haringa, me-
daily hubinského rodáka Mariána 
Polonského, záhradnú keramiku a portréty 
nestora piešťanských keramikárov Ľubomí-
ra Jakubíčka či abstraktnú tvorbu akade-
mickej maliarky a poetky Jitky Bezúrovej.
Všetci títo významní umelci mohli v 
Hubine vystavovať svoje obrazy najmä vďa-
ka pohostinnosti rodiny Radošinských, kto-
rá pre celú akciu každoročne poskytuje 
svoj krásny vidiecky dvor na zvlnenom teré-
ne. Hostiteľ akcie, amatérsky a nadšený ma-
liar aj autor jednej vydanej a druhej pripra-
vovanej monografie o obci Hubina Jozef 
Radošinský vidí prínos výstavy okrem ume-

Viem si predstaviť vernisáž umeleckých 
leckej hodnoty aj v jej originalite a nevšed-

obrazov v obrovskej galérii známeho múze-
nosti: „Takýto typ výstavy je na Slovensku 

a, v kultúrnom dome či na pódiu divadla a 
ojedinelý. Navyše, Emil Paulovič, ktorého 

po nedávnej výstave v Hubine si už viem 
tvorbe je tohoročné podujatie venované, 

predstaviť aj vernisáž v záhrade. Tradičné 
bol zhodou okolností aj iniciátorom vysta-

podujatie Výstava na plote priviedlo aj tento 
vovania „na plote“. Raz, keď k nám prišiel, 

rok návštevníkov do nádhernej záhrady u 
napadlo mu, že je tu nádherný plot a že by 

Radošinských na hornom konci Hubiny, 
sa na ňom krásne vynímali obrazy.“

kde si milovníci výtvarného umenia mohli 
Tento rok sa však organizácie výstavy ujalo 

pozrieť diela zavesené na stenách domu, na 
plote či na záhradnej kôlničke. V netradič-
nej a veľmi príjemnej atmosfére sa tu už po 
šiesty raz stretli priatelia a priaznivci tvorby 
úspešných regionálnych autorov, tento raz s 
cieľom zaspomínať si „na Emila“.
Organizátori, teda členovia občianskeho 
združenia Marhát a kultúrna komisia pri 
Obecnom zastupiteľstve v Hubine si totiž 
pre tento ročník výstavy vybrali dielo leo-
poldovského rodáka akademického maliara 
Emila Pauloviča (1922 – 2004), ktorý bol aj 
jedným z pôvodcov myšlienky tohto podu-
jatia. Jeho tvorba sa tak zaradila medzi obra-
zy ďalších autorov, ktorí na jednodňovej, na 
Slovensku pravdepodobne oje-
dinelej výstave pod šírim ne-
bom, svoju prácu už prezento-
vali. Na plote sme už mohli obdi-
vovať portréty a tapisérie akade-
micke j  mal ia rky  Eugénie  
Lehotskej, práce brnianskej kos-
týmovej výtvarníčky a akade-

Emil Paulovič
na
plote

Emil Paulovič
na
plote

Netradič ná výstava 
obrazov v Hubine
Netradič ná výstava 
obrazov v Hubine



20 21

ci, hudbe a v príjemnej atmosfére si na ma- bývala permanentne zastúpená na všetkých 
liara zaspomínali aj ďalší jeho priatelia. regionálnych aj celoslovenských výstavách. 
Pedagóg na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Udržiaval si svoj kvalitatívny štandard po-
Trnave, karikaturista a autor mnohých člán- čas celého života a ani ku koncu výrazne 
kov PhDr. Vojtech Haring PhD., o svoj rukopis nemenil. Okrem skvelej profe-
Paulovičovi rozprával nielen z odborného a sionálnej oblasti bol z ľudskej stránky člove-
umeleckého hľadiska, ale aj z toho ľudské- kom, ktorý dokázal spájať ľudí. Bol to vyni-
ho: „Jeho dielo je uzatvorené a je možné kajúci výtvarník, ale aj vynikajúci človek.“
rozdeli ť  ho do viacerých oblast í .  Dobrý priateľ Emila Pauloviča Karol Chudík 

si na umelca tiež spomína v dobrom: 
„Emil bol veľmi dobrý človek a mal 
veľké srdce. Bol to navyše neuveriteľ-
ný maliar, pretože veľa maľoval. Bol 
úžasne tvorivý. Mal mnoho priateľov, 
ktorých  dokázal osloviť svojou osob-
nosťou aj svojím umením.“
„Prvýkrát som sa s majstrom 
Paulovičom stretol v roku 1960, keď 
sme spolu pripravovali detskú výsta-
vu,“ spomína na začiatok dobrého 
priateľstva výtvarník, galerista a člen 
Umeleckej besedy Slovenska Alojz 
Majerník, ktorý už sedem rokov 
úspešne riadi súkromnú umeleckú ga-
lériu v Dome umenia v Piešťanoch. 
„Ako priatelia sme mali veľa spoloč-
ných záujmov, inšpirovali sme sa na-

Predovšetkým ide o komornú maľbu, kde sa vzájom, jeden čerpal od druhého to, čo nás 
venoval zátišiu, krajine, portrétu aj figurál- posúvalo vpred. Emil bol zodpovedný člo-
nej kompozícii. Keď ho opustil jeho priateľ vek a keď som založil výtvarný klub a on sa 
Varga, trošku sa utiahol do seba a jeho tvor- presťahoval do Piešťan, požiadal som ho o 
ba sa začala orientovať impresionistickým a spoluprácu. Bol akoby takým naším krstným 
postimpresionistickým smerom. Môžeme to otcom, mohli sme sa naňho spoľahnúť po 
pozorovať najmä na jeho kyticiach a krajin- stránke metodickej, odbornej aj ľudskej, na-
kách. Zaujímavé bolo, že bol aj dobrý grafik vyše mal veľmi rád mladých ľudí. Vedel po-
a kresliar a venoval sa aj portrétom. Ale radiť, ale povedať aj kritické slovo, za čo 
okrem maľovania bol celý jeho život v pod- som mu bol vždy veľmi vďačný. Spomienka 
state spojený aj s divadlom, ktoré v ňom fun- naňho je pre mňa stále živá a spomínam na-
govalo svojrázne a bezprostredne. Aj keď ňho rád. V našej galérii v Piešťanoch chce-
rozprával, ako keby stál na javisku. A bol me v najbližšej budúcnosti pripraviť výstavu 
dobrý herec aj rečník. Jeho aktívny život na- piešťanských maliarov, ktorí profesionálne 
pokon tiež začínal v Divadle Jozefa Gregora tvorili aj žili v Piešťanoch, takže tvorba 
Tajovského, kde pracoval ako scénograf a Emila Pauloviča na nej tiež určite dostane 
výtvarník. Robil návrhy kostýmov, scénu a možnosť osloviť ďalších ľudí a pre nás, ktorí 
drobné práce, ktoré s divadlom súvisia. sme Emila poznali to zasa bude pekná spo-
Napokon sa usídlil v Trnave v divadle pre de- mienka na vzácneho človeka.“
ti a mládež, kde bol scénografom a výtvar- Mária Moravčíková

foto: Kristína Vachanováníkom. Bol veľmi známy, lebo jeho tvorba 

Na námestí horelo auto
Okolo trištvrte na jedenásť večer vo štvrtok 14. augusta obyvateľov žijú-
cich na Námestí sv. Ignáca znepokojili dva po sebe bezprostredne na-
sledujúce výbuchy, ktoré sa šírili priamo z námestia. Prvý bol intenzív-
nejší, druhý slabší.
Viacerí obyvatelia predpokladali, že ide o výbuchy pyrotechniky, no zve-
davosť im nedala a krátko nato vyšli na priedomia. Namiesto pyrotechniky pred sochou 
Panny Márie horelo auto... Vtedy už pri požiari zasahovalo hasičské auto a dvaja policaj-
ti.
Ako sme sa dozvedeli od Márie Linkešovej z Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR 
v Trnave, „polícia prijala na čísle 158 krátko pred 22.00 hod. anonymné oznámenie o po-
žiari osobného auta Renault 19. Auto malo horieť v meste Leopoldov na Nám. sv. Ignáca. 
Podľa predbežného vyjadrenia 
požiarnikov sa auto vznietilo 
bez zásahu cudzej osoby. 
Pravdepodobne išlo o skrat v 
elektroinštalácii. Škoda na vo-
zidle bola odhadnutá asi na 
5000 korún.“ Napriek tomu vy-
šetrovatelia Policajného zboru 
SR začali vo veci trestné stíha-
nie pre podozrenie z prečinu 
poškodzovania cudzej veci. 

jh
foto: Kristína Vachanová

Príď te darovať  krv!
Mestská organizácia Slovenského Červeného kríža v spo-

lupráci s mobilnou transfúznou jednotkou Fakultnej ne-
mocnice v Trnave a ambulanciou MUDr. Jána Žáčka pozýva všet-
kých dobrovoľných darcov krvi na odber krvi, ktorého súčasťou bu-
de aj vyšetrenie darcov. Humanitné podujatie sa uskutoční
13. októbra od 7:30 h v Dome kultúry ÚVTOS a ÚVV na 
Hlohovskej ceste v Leopoldove.

Ďakujeme

Napíš te nám!
Staňte sa aj vy tvorcami Vášho Časopisu Leopoldov! Ak 

máte zaujímavý námet a chuť napísať o 
ňom článok, pošlite nám ho na adresu 

casopis@leopoldov.sk, alebo 
osobne na mestský úrad 
(Kristína Vachanová).

OZNAM
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Už štyri roky funguje na Námestí sv. Ignáca veľmi dobrý kolektív, do ktorého patrí vedú-
predajňa Jednoty, ktorá je súčasťou obchod- ca Božena Lenghartová, zástupkyňa vedúcej 
ného systému COOP Jednota Slovensko spra- Monika Cepková, Blanka Egyedová, Alžbeta 
vujúceho na Slovensku takmer 2 400 predaj- Ondrišová, Margita Vachanová, Alena 
ní s vyše 13 300 zamestnancami a zaraďuje Tejkalová a nováčičkou je Ľubica Kaiserová. 
sa tak medzi najväčších zamestnávateľov v Ako nám povedala vedúca predajne: 
oblasti maloobchodu na Slovensku. „...všetky dievčatá si dobre vychádzajú a ho-

Leopoldovská Jednota za rok 2007 získala 1. ci to, ako všade, 
miesto medzi predajňami Trnavského kraja v občas zaškrípe, 
II. kategórii obchodov. Pravidelné kontroly potom znovu  
hodnotili obrat, hospodársky výsledok, čisto- „namažeme pán-
tu či predajný sortiment. Zástupkyňa vedúcej ty“ a ideme ďa-
Monika Cepková si však nemyslí, že najväč- lej." Za najnároč-
šou motiváciou pre zodpovednú prácu sú nejšie pokladajú predavačky veľkú fyzickú 
kontroly: „Máme ich každý mesiac, hliadky námahu a niekedy náročnú prácu s ľuďmi. 
chodili aj každý štvrťrok a najväčšie pre- N a p r i e k  t o m u  s v o r n e  t v r d i a ,  ž e  
hliadky mávame dvakrát za rok. Okrem toho Leopoldovčania sú veľmi dobrí zákazníci, a 
občas príde hygienická alebo veterinárna hoci to nie je pravidlo, sú väčšinou milí a 
kontrola. Pre nás je však veľmi dôležitá naj- ústretoví. V Jednote sa ich preto snažia odme-
mä tá každodenná kontrola v podobe našich niť rovnako milým prístupom, ochotou, 
zákazníkov. Na tých nám záleží najviac." Za dostatkom tovaru, kvalitnou obsluhou, 
svoje výborné výsledky boli „jednoťáčky" od- dobrou náladou a úsmevom. S úsmevom ho-
menené prémiami a zábavou, ktorú pre nich vorí Monika Cepková aj o reakciách naku-
zorganizovalo vedenie COOP Jednota. pujúcich: „Stretávame sa aj s tým, že zákaz-
Pracovnú silu tvorí podľa ich vlastných slov níkom poradíme, vypočujeme si ich, deba-

tujeme o tom, čo navariť, čo sa najviac opla- čky sú s prácou spokojné, samozrejme, že 
tí kúpiť. Niektorí dokonca zo žartu povedia, každý by chcel vyšší plat, ako to už býva vša-
že už chýba iba donášková služba do domu. de. Okrem väčších platov by nám však vyho-
Takéto pozitívne ohlasy na našu prácu nás voval väčší sklad a väčšie priestory pre samu 
veľmi povzbudia, najmä v dnešnom období predajňu." To by určite vyhovovalo aj zákaz-
veľkých obchodných domov, kde sa kontakt níkom, ktorí v Jednote najčastejšie nakupujú 
so zákazníkom úplne eliminuje." Dajaké ne- vo štvrtok, v piatok a v sobotu – v tieto dni sú 
gatívne skúsenosti sa síce nájdu, nikdy však predavačky zvyknuté na veľký „nával“ ľudí. 
nejde o problémy zásadného charakteru. Aj Okrem bežných potravín sa predáva akciový 
Božena Lenghartová hovorí, že „...pracovní- tovar, ale aj minerálky, mliečne či mäsové vý-

robky.
Napriek tomu, že veľkosťou 
Jednota v našom meste nepa-
trí do „vyššej" kategórie, na 
základe výborných výsled-
kov z roku 2007 bola zara-
dená do vyššej III. kategórie 
predajní. V budúcom roku 
tak bude čeliť konkurencii 
oveľa väčších predajní, ktoré 
už patria do skupiny super-
marketov. S tým súvisí aj že-
lanie jej pracovníčok, ktoré 
by chceli obstáť aj v tejto ná-
ročnejšej konkurencii.

Mária Moravčíková

Leopoldovská Jednota je najlepš iaLeopoldovská Jednota je najlepš ia
Ocenenie pre najlepšiu predajňuOcenenie pre najlepšiu predajňu

Ako ďalej s kanalizáciou?
Podľa investičného zámeru Trnavskej vodárenskej spoločnosti (TAVOS) v užšom kole 
odkanalizovania obcí a miest postúpili Leopoldov, Červeník, Smolenice a Dolná Krupá. 
S týmito obcami sa TAVOS uchádza o financie z kohéznych fondov Európskej únie.
V zatiaľ ostatnej etape odkanalizovania mesta, ktoré sa realizovalo za prostriedky 
Európskej únie za primátora Ladislava Piovarčiho, vtedajšieho člena Dozornej rady 
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, sa podarilo sčasti alebo úplne odkanalizovať 6 leo-
poldovských ulíc. Trnavská vodárenská spoločnosť podala v súčasnosti žiadosť na pride-
lenie financií určených na dokončenie kanalizačného systému v Leopoldove.
Značí to, že TAVOS predložila kompletné podklady aj za mesto Leopoldov. Leopoldov 
sa uchádza o dokončenie druhej etapy odkanalizovania a realizáciu tretej, teda posled-
nej etapy. Predchádzajúce vedenie mesta zastúpené primátorom Ladislavom Piovarčim 
pripravilo komplexnú projektovú dokumentáciu, súčasný primátor Milan Gavorník do-
riešil problém s vysporiadaním pozemkov na Dlhej ulici s obcou Červeník.
Ak žiadosť bude schválená, TAVOS začne s realizáciou už na budúci rok. Projekt odka-
nalizovania by mali TAVOS a EÚ uskutočňovať formou spolufinancovania. V prípade, 
že z kohéznych fondov Európska únia vyčlení menej prostriedkov, bude sa určovať, v 
ktorých obciach (prípadne do akej miery) je odkanalizovanie prioritné, resp. TAVOS pri-
delené finančné prostriedky rozdelí medzi aktuálnych žiadateľov.
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Spoloč enská kronikaEmília Klačmanová
František Zavadil

Máj, jún, júl august 2008 Jozef Šantavý Margita Javorská
Pavol Višňovský
Júlian WinklerNarodili sa

Vanesa Michalcová Mária Cibulová
Nela Ronecová 65-roční Štefan Klíma
Tomáš Konečník Mária Hlavienková Adela Kluchová

Pavol Chalmovianský Emília Margitaiová Bernard Lackovič
Markéta Šandorová Anna Sláviková Filip Miklo

Dominik Blaško Mária Stašová Peter Palkovič
Natália Petrusová Ján Svačina Ján Sýkora
Amália Chlubnová Alžbeta Szitová Alžbeta Vaváková
Marek Krištofiak Milan Vatter
Ľubomír Moravík Anna Zimoňová

Alex Tittel Anton Michler
Lukáš Sklenár 70-roční Jozef Žemla
Matej Makýš Margita Bayerová

František Gerič
Manželstvo uzavreli Anna Ivaničová Jozef Kadlec

Michal Žuffa Mária Levčíková Mária Kadlecová
a Iveta Brliťová Valéria Opattová

Mgr. Róbert Levčík Oľga Pecháčová
a Ing. Martina Hamadová Ing. Stanislav Stankevič Magdaléna Vinklerová

Ing. Dalibor Líška Ema Suchánková
a Ing. Andrea Michaliková Emília Trokanová

Ing. Peter Šefčík Viliam Zelenický Antonia Drgoňová
a Mgr. Mária Šenková Mária Dvoranová

75-roční
Jubilanti Vilma Gruchaľáková 88-roční

Anna Kadlecová
Jozef Kovarský60-roční

Helena LevčíkováSlavomír Cepka
Otília LipováJán Ďurček
Jozef PavlovičStanislav Enderle
Bernard SlovákMilan Gažovič
Anna VnučkováEmília Gažovičová
Pavla SporinskáTibor Gubáň

Rudolf Jablonický
Mária Klányiová 80-ročná
Anna Matulová Karolína Bayerová

Kvetoslava Mináriková Jozef Foltán
Oľga Moravanská Mária Haulišová
Štefan Pekarovič Zuzana Išky-Pristáš

Ján Pňaček Štefan Kadlečík
Marta Šandorová Katarína Kancková

81-roční

82-roční

84-roční

85-ročná

87-roční

Mária Blašková
Mária Martinkovičová

Magdalena Matejčíková
Mária Vykopálová

89-roční
Emília Andreanská
Mária Kučáková
Koloman Lidaj

90-ročná
Oľga Ondrišová

92-ročná
Margita Taffernerová

94-ročná Opustili nás

95-ročná
Pavlína Cisariková

102-ročná
Antonia Kunovičová

Emil Varenčák
Helena Šmeringová Mária BučkováĽudovít Petro

Vincencia MartincováBohumír Chatrnuch
Františka SahulováMargita Žemlová

Emil HudecGabriela Krajčovičová

Anton Tanáč
Česť ich pamiatke.

Juliana Ďurišová

Jubilantom blahoželáme! Adela Vrátna pripravila V. Lietavová

Ako žije farnosť?

Kostol s novými oknami

Rock v kostole

Kň azská „ roš áda

okrem výmeny okien vyme- cou svojho kňaza a prosia ar-
Krátko pred augustovými nili aj kňazi. Z Leopoldova cibiskupa, aby mohol zostať 
hodmi sa do miestneho kos- o d i š i e l  k a p l á n  T i b o r  naďalej v Drahovciach. 
tola akoby symbolicky na- Sloboda, ktorý svoju du- Nezostalo však iba pri tom, 
sťahoval čulý pracovný chovnú službu teraz vyko- farníci dokonca celý prob-
ruch. Tesné, no ideálne na- náva v neďalekom Šuleko- lém aj medializovali, ale 
časovanie plánovanej výme- ve. Donedávna ešte leopol- bez výsledku.
ny okien na Kostole sv. dovská filiálka v Červeníku 
Ignáca bolo skoro ako upra- sa zasa stala samostatnou far-
tovanie pred oslavami. nosťou. Pre nastupujúceho Hodová slávnosť sa okrem 
Leopoldovskí farníci dali si- kňaza Petra Kučeru bolo po- kolotočov, zábav a rôznych 
ly dokopy a po výmene trebné opraviť dom po nebo- akcií oslavovala aj duchov-
okien, ktorú realizovala hom Mons. Ľudovítovi ne. Mladí hudobníci a spe-
miestna firma, sami urobili Hollom. Tento dom bude váci z Leopoldova sa roz-
všetky murárske práce, na- slúžiť v Červeníku ako fara. hodli sláviť piatkovú omšu 
treli strechu na sakristii, kto- Odchod Petra Kučeru zo netradične, v rockovom štý-
rú aj vymaľovali, vyčistili la- svojej doterajšej farnosti v le. A tak v piesňových čas-
vice, oltáre, sochy a celý kos- Drahovciach sprevádzali tiach liturgie nechýbali elek-
tol vyupratovali. mnohé protesty miestnych trické gitary či bicie, ktoré 
Pre náš kostol charakteristic- obyvateľov. Tí napísali do- medzi kostolné múry pri-
ké vitrážne okno podstupuje konca aj list arcibiskupovi, niesli príjemnú zmenu. 
nevyhnutnú rekonštrukciu, podľa ktorého sa nevedeli 
po ktorej bude vložené do rozlúčiť s desaťročnou prá-
rovnakého rámu medzi sklá 
a zasadia ho na svoje pô-
vodné miesto. Výmena 
okien nebola iba estetickou 
záležitosťou, ale pomôže aj 
zabrániť tepelným únikom a 
zlepší ventiláciu. Na výrobu 
a inštaláciu prispelo aj mes-
to zo svojho rozpočtu – za-
stupiteľstvo na tento účel od-
súhlasilo 400 tisíc korún.

Na začiatku augusta sa 

morma
foto: belmor
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morma
foto: belmor



Vrecia (slúžia na zber PET 
fliaš)
Zberá sa: PET fľaše z neal-
koholických nápojov v 
stlačenom stave.
Nezberá sa: polyetyléno-
vé sáčky, fólie, igelity, plas-
tové nádoby z kozmetiky 

– potravín, papier. Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, dre-
vo, kožu, gumu a iné)
Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia 
a úspore dôležitých druhotných surovín.  Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov 
Vám ďakujeme. Bližšie informácie: Mesto Leopoldov, tel. č.: 033/7342207, 7342388

Papier a ostatné plasty
Zberá sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy , adresáre, telefónne zoznamy, 
lepenky, vlnité lepenky, sáčky, fólie, igelity
Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný 
a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový 
prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. Nádoba nesmie obsa-
hovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).
PET fľaše sa budú zberať osobitne do vreca.
Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia 
a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov 
Vám ďakujeme. Informácie: Piešťany, Valová 44, Tel.: 033/7741954

OZNAMY
Mesto Leopoldov informuje...

Termíny odvozu PET fliaš v roku 2008

Termíny odvozu zberového papiera a ostatných plastov v roku 2008

26. september

7. november

19. december

30. január 2009

Papier a ostatné plasty

18. september

16. október

20. november

18. december

PET fľaše

26 27

Červenícke folklórne slávnosti či dnes už 
Červeník, madunické Cibuľové hody... to sú 
tradičné slávnosti, ktoré ešte stále prezentu-
jú ľudovú kultúru. Žiaľ, v Leopoldove sa po-
dobná tradícia nevyvinula, aj keď podmien-
ky pre ňu boli: v našom meste pôsobili fol-
klórne súbory, resp. dychové hudby, vhod-
ný priestor na prezentáciu každoročne po-
skytovali Leopoldovské hody...
Priaznivcov folklóru a umenia vo všeobec-
nosti však poteší informácia, že vďaka súro-
dencom Heskovcom vzniká v Červeníku no-
vá nádejná tradícia s názvom Artpódium pri 
zvonici. Prvý ročník sa uskutočnil v sobotu 
počas slávností v Červeníku priamo na čer-
veníckom „námestíčku“ pri Reštaurácii 
Miháliková. Otvorené pódium malo svoj 
význam: „Neišlo nám o to, aby sme pripra-
vili bežný koncert, išlo nám skôr o to, aby 
sme ľudí prilákali, aby sa zapojili do spevu, 
tanca – išlo o také spoločné dýchanie,“ vy- zrieť aj výstavu utvorenú z fotodokumentá-
svetľuje Mgr. Katarína Hesková. A to sa im cie hudobných skupín, z ktorých mnohé už 
aj podarilo. Heskovci so svojimi kolegami a aktívne nepracujú. Verešvaranka, Javor-
priateľmi nové podujatie odštartovali naozaj níček, Mladí huslisti spríjemňovali pobyt aj 
veľkolepo – hostia si mohli v asi desaťhodi- v tomto improvizovanom, no príjemnom mi-
novom programe vypočuť široký repertoár a nimúzeu v gazdovskom dvore. Práve červe-
uvidieť aj scénické pásma – ľudovú hudbu z nícke Artpódium bolo malým sviatkom, pre-
viacerých regiónov, bigbítovú hudbu, inter- tože spomedzi ôsmich vystupujúcich zo-
pretáciu slovenskej či českej populárnej skupení sa daktoré prezentovali po mno-
hudby 70. a 80. rokov a dokonca aj country. hých rokoch – napríklad hudobná skupina 
Dominoval však folklór a v predvečer sa pri Nálady si tu spolu zahrala po tridsiatich ro-
príležitosti svojho 10. výročia predstavili v koch. Ktovie, možno aj toto podujatie bude 
galaprograme Mladí huslisti. „Dnes je mi až novým impulzom aj pre ďalšie kapely či zo-
ľúto, že už nepotrebujú moju pomoc. S dak- skupenia, ktoré sa už na verejnosti nepre-
torými členmi Mladých huslitov sme sa stre- zentujú.
tali už v materskej škôlke. Dnes sú to kvalit- Aj keď počasie Artpódiu žičilo len sčasti, tí, 
ní hudobníci, ktorí si už sami študujú nové čo prišli, neľutovali. Bohatý program, dobrá 
skladby,“ hovorí Katka Hesková, umelecká nálada účinkujúcich aj hostí a konferans, 
vedúca Mladých huslistov. Nespievalo a ne- ktorý okrem iných zabezpečoval redaktor a 
tancovalo sa len na námestí, pretože o pár moderátor Slovenského rozhlasu Martin 
metrov ďalej,  pod verešvárskym úkolom, v Jurčo dali Artpódium zelenú. Príďte sa o rok 
gazdovskom dvore sa svojou literárnou tvor- aj vy príjemne zabaviť na Artpódium pri 
bou prezentovali vo verejnom čítaní mladí zvonici.
Červeníčania a návštevníci si tu mohli po- Juraj Hladký

Pribudne jednosmerná cesta s parkoviskom
Rekonštrukcia komunikácie na Sládkovičovej ulici je v podstate pred dokončením. Práce v 
hodnote 6,6 milióna korún uhradí mestská pokladnica. Elektrická rozvodňa je však zasta-
raná a v najbližších dňoch bude nahradená novou, ktorú osadia do budúceho pásu zelene. 
Na dokončenie čaká aj chodník a rekonštrukcia spojovacej uličky pomedzi činžiakmi (me-
dzi Gojdičovou a Štúrovou ulicou). 
Zo súčasnej úzkej asfaltovej cesty vedúcej pomedzi činžiaky sa stane tri metre široká pre-
jazdná jednosmerná komunikácia vedúca na Štúrovu ulicu. Pribudnú tu dve stanovištia vy-
hotovené zo zámkovej dlažby pre veľké kontajnery a desať miest pre šikmé parkovanie mo-
torových vozidiel. Ďalšie jedno miesto bude určené pre parkovanie invalidných vodičov. 
Stavba by mala byť dohotovená ešte v tomto roku.
V letných mesiacoch bola na Sládkovičovej ulici dokončená rekonštrukcia obojsmernej ko-
munikácie, upravené boli vjazdy do všetkých domov, chodníky (1 betónový zostal), odvod-
nenie je zabezpečené cez uličné vpusty do vsakovacích jám. Práce realizovala stavebno-
montážna firma Staveko Nitra. Keďže v tomto roku mesto splácalo práce realizované na 
Strečanského ulici firme Zempres Bašovce, v budúcom roku budú úplne uhradené aj práce 
realizované na Sládkovičovej ulici.

jh

Premiérové Artpódium nesklamaloPremiérové Artpódium nesklamalo
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