
Bez masky:
Leopoldov v minulom a v budúcom roku...
Zabudnuté nezabudnute¾né harmoniky...
Prezidentskí kandidáti...
Nafúknutá hala...
Nový park...
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Leopoldov v minulom a v budúcom roku...
Zabudnuté nezabudnute¾né harmoniky...
Prezidentskí kandidáti...
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Nový park...

DNES snímanie masiek, je po fašiangoch...DNES snímanie masiek, je po fašiangoch...DNES snímanie masiek, je po fašiangoch...DNES snímanie masiek, je po fašiangoch...

fotografovali: K. Vachanová, M. Jurèo, S. Šoková, J. Horstfotografovali: K. Vachanová, M. Jurèo, S. Šoková, J. Horst
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Leopoldov v roku 2008
O predchádzajúcom roku vo svete, by sa istotne dala napísať rozsiahla hodnotiaca správa. 
Veď okrem náročného prechodu na novú menu, ktorej čelila aj naša krajina, sa pre finanč-
nú krízu zhoršila hospodárska situácia na celom svete a v Európe ju na začiatku nového ro-
ka ešte vystupňovala ďalšia kríza, tentoraz plynová. Ako to ale vyzeralo v Leopoldove? To 
sme sa dozvedeli vďaka pohľadu späť prostredníctvom archívu časopisu Leopoldov.
Kultúra

Leopoldovský antikvariát si koncom mi-
nulého roka pripomenul 15. výročie vzni-
ku. K jeho oslave nepochybne prispel aj me-
dailón, ktorý o ňom a jeho majiteľovi pri-
pravili redaktori Hlohovskej televízie. V sú-
ťaži medailónov európskych regionálnych 
televízií s ním totiž obsadili tretie miesto a
v celosvetovej súťaži dokonca druhé. 

Po ročnej pauze začal opäť vychádzať 
časopis Leopoldov, ktorý zažíval 25. výro-
čie vzniku. 

Leopoldovčanom zaspieval hudobník 
Adam Ďurica.

MUDr. Ján Žáček oslávil 30. jubileum 
pôsobenia v Leopoldove.

Cenu primátora mesta odovzdali hasi-
čovi Františkovi Chovanovi, učiteľke Mgr. 
Anežke Benkovej a  in memoriam význam-
nému krasokorčuliarskemu odborníkovi a 
medzinárodnému rozhodcovi Ing. Emilovi 
Skákalovi.

Farníci sa zabavili na druhom ročníku 
farského plesu.

Počas veľkonočných sviatkov sa veriaci 
mohli zúčastniť na štylizovanej Krížovej 
ceste. 

Hody ozdobil ôsmy ročník výstavy gla-
diol spojený s výstavou fotografií a krstom 
novej variety tohto kvetu od Vincenta Juríka 
s názvom Bátoryčka.

Po nultom ročníku zavítal na prvý – ho-
dový – ročník hudobného festivalu Prison 
Fest okrem rôznych rockových kapiel aj Ján 
Kuric z kapely Vidiek.

V Leopoldove koncertoval Jan Nedvěd
s kapelou.

Pod západnou bránou väznice sa opäť 
stretli politickí väzni a ich rodiny.

V Hubine zorganizovali netradičnú vý-
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stavu obrazov Leopoldovčana Emila 
Pavloviča Na plote.

Už druhý raz sme v Spolkovej záhrade 
mohli súťažiť o najlepší guláš a tento raz sa 
k vareniu pridal aj boj o najdlhší hod leo-
poldovskou mrežou.

Rok 2008 bol prvým ročníkom poduja-
tia Vráťme Slovensku harmoniku.

Uskutočnila sa zaujímavá akcia – splav 
Váhu na člnoch.

Po 46 rokoch sa v miestnej škole stretli 
žiaci, ktorí ju navštevovali v rokoch 1953 – 
1962.

Aj novým pomníkom sme si pripome-
nuli 160. výročie smrti Šuleka a Holubyho.

Starí rodičia leopoldovských žiakov si 
prezreli školu a zaspomínali na študentské 
časy.

Naše mesto sa stalo konzultačným stre-
diskom Trnavského kraja pre žiadosti mlá-
dežníckych organizácií o získanie finanč-
nej podpory od Ministerstva školstva SR.

Žiaci miestnej školy sa zapojili do vý-
zvy Pocta Majstrovi: Slovensko recituje 
Rúfusa, ktorú rozbehla Základná škola Dr. 
Milana Hodžu, spisovateľ Drahoslav 
Machala, Národné osvetové centrum
a Ústav politických vied Slovenskej akadé-
mie vied. Usporiadali pre spolužiakov, uči-
teľov aj pre verejnosť večer poézie s ná-
zvom Báseň v živote básnika. 

Leopoldov v rámci pracovnej cesty 
navštívil profesor madridskej univerzity 
Chavier Leach. 

Deti z mediálneho krúžku sa stretli s no-
vinármi Martou Moravčíkovovu (Slovo) a 
Martinom Jurčom (Slovenský rozhlas) v 
rámci projektu NS Skarabeus In medias res. 

Červenícka farnosť sa osamostatnila.
Leopoldovčania otvárali novú športovú 

halu za asistencie osobností z oblasti kultú-
ry a športu.

Mikuláš zavítal do nášho mesta na 
podujatí pre deti aj na bábkovom predsta-
vení Stražan.

Na Vianoce sme sa opäť spolu tešili na 
vianočných trhoch spojených so zabíjačkou, žiaci s učiteľkami zasa pripravili tradičnú via-
nočnú akadémiu.
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Sviatky spríjemnil aj živý Betlehem, 
vystúpenie zboru Cantica Nova či kole-
dovanie farníkov.

Nový rok Leopoldovčania privítali 
ohňostrojom na námestí. 
Investície

Mesto mohlo v minulom roku počí-
tať so zvýšením rozpočtu o vyše 17 mili-
ónov korún.

Stavbári dokončili rekonštrukciu že-
lezničnej stanice a predstaničných 
priestorov. 

Opravili aj byt v budove MTK-TJ 
Leopoldov. 

Na cintoríne sa rozšírila zámková 
dlažba a pribudli odstavné plochy pre 
kontajnery. Rozšírilo sa aj verejné 
osvetlenie a rozhlas a pribudla preskle-
ná informačná tabuľa.

Na leopoldovskom kostole vymenili 
okná a v súčasnosti sa diskutuje o stav-
be nového kostola alebo o rozširovaní 
starého.

Škola štartovala podľa nového škol-
ského zákona a s novými oknami v niek-
torých častiach budovy. 

V meste pribudlo asi sto parkova-
cích miest.

Mestu schválili projekt na rekon-
štrukciu materskej školy za 9, 7 milióna 
korún, čo je doteraz najvyššia suma, 
akú sa kedy Leopoldovu z projektov po-
darilo získať. 

V športovom areáli postavili športovú nafukovaciu halu a opravili oplotenie.
Do 38 nových bytov na Rázusovej ulici sa nasťahovali nájomníci.
Cestári dokončili výstavbu mestskej komunikácie na Sládkovičovej ulici.
Na stretnutí starostov sa opäť diskutovalo o stavbe vodného diela Sereď – Hlohovec 

(25 km).
Pre viaceré problémy sa nevykúpili pozemky na výstavbu priemyselného parku.
Financie putovali aj na kúpu lavičiek, smetných košov, vsakovačiek, retardérov, do-

pravných značiek, informačných tabúľ či na rôzne drobné opravy v meste.
Ukončila sa rekonštrukcia čističky odpadových vôd. 
Z mestského rozpočtu sa podporilo 15 mestských organizácií a inštitúcií (MTK 

Leopoldov, Farnosť Leopoldov, Tenisový klub LTC, SZTP a ZPCCH, ZŠ Leopoldov, 
Slovenský skauting, SČK, OZ ŠANEC, SJ ŠKP ISKRA, Slovenský orol, Skarabeus, 
Kynologický klub, Nohejbalový klub a Ženský oddiel RTVŠ).

Pripravila morma
foto: morparta

Leopoldov v roku 2009
V roku 2009 bude mesto hospodáriť s rozpočtom 2 115 684 
€. Z toho treba zabezpečiť bežné výdavky na údržbu budov 
v správe mesta, ciest aj okolia, výdavky odpadového hospo-
dárstva, právne služby, dopravu, administratívu, správu by-
tov, sociálne, interné služby a služby občanom, a platy za-
mestnancov. V rozpočte sa ďalej počíta s výdavkami na pro-
pagáciu a marketing, bezpečnosť a poriadok v meste, podporu vzdelávania, športu a kultú-
ry, splácanie úverov mesta a granty pre jeho organizácie.

Z rozpočtu sa plánuje investovať 16 597 € do kamerového systému na zvýšenie bezpeč-
nosti, poslanci schválili 6 639 € na rekonštrukciu toaliet a jednej miestnosti v Dome smút-
ku. V pláne je aj úprava vstupu na športový štadión a do Spolkovej záhrady v hodnote 6 638 
€ a prestavba budovy bývalej VÚB na kanceláriu pre zamestnancov mestského úradu (13 
277 €). Mesto v roku 2009 investovalo 16 597 € do kúpy nového automobilu značky 
Citroën Berlingo. Medzi náročnejšie zámery patrí spolufinancovanie projektov schválených 
základnej a materskej škole. Na tie si mesto zoberie úver. Jednou z najdôležitejších investí-
cií bude podiel na financovaní II. a III. etapy kanalizácie (ulice: M. R. Štefánika, Hurbanova, 
Námestie sv. Ignáca, Hlohovecká, Piešťanská, Kukučínova, Hollého, Záhradnícka, 
Gucmanova a v ďalšej fáze Kopanice). Leopoldov síce do tohto diela investuje 113 523 €, 
ale vďaka peniazom, ktoré sa Trnavskej vodárenskej spoločnosti podarilo získať z európ-
skych fondov, budú celkové výdavky mesta na kanalizáciu niekoľkonásobne menšie, ako ke-
by hradilo celú investíciu samo. Plánuje sa aj údržba ciest za 30 205 € po vybudovaní kana-
lizácie, ale aj nové vsakovačky a korekcia výtlkov na Štúrovej a Murgašovej ulici. Zo sta-
vebných investícií zaujme aj budovanie novej časti pre rodinné domy, o ktorej vás budeme 
podrobne informovať v ďalšom čísle Leopoldova. V najbližšom období sa rozhodne aj o re-
konštrukcii parku na námestí. Zatiaľ sa na tento účel kúpila drobná architektúra za 3 319 €, 
mesto má však ambície získať financie z európskych fondov na komplexnú rekonštrukciu ze-
lene, vybudovanie chodníkov či stavbu jazierka (Podrobnejšie informácie na strane 11).

Zber a likvidácia odpadu bude mesto v roku 2009 stáť 112 859 €. Napriek tomu, že sa 
nedávno diskutovalo o presune zberného dvora na vhodnejšie miesto, tohtoročný rozpočet 
s kúpou nového pozemku nepočíta. Na správu dvora je v ňom vyčlenených 40 496 €. 

Údržba a chod futbalového ihriska a 
šatní zhltne 18 255 € a fungovanie no-
vej športovej haly až 69 541 €. V ob-
lasti športu sa ešte uvažuje o stavbe 
priestorov na stolný tenis. Milovníkov 
kultúry poteší 13 277 € určených na 
kultúrne podujatia. Ako každý rok, aj 
teraz mesto podporí organizácie su-
mou 19 916 €. 
O investičných zámeroch v nastáva-
júcom roku vás budeme podrobnej-
šie informovať v ďalších číslach časo-
pisu Leopoldov.

Mária Moravčíková
foto: belmor
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Leopoldov v roku 2009
V roku 2009 bude mesto hospodáriť s rozpočtom 2 115 684 
€. Z toho treba zabezpečiť bežné výdavky na údržbu budov 
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Mária Moravčíková
foto: belmor
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Prison fest
Koncertné vystúpenie domácich a za-
hraničných rockových kapiel a špe-
ciálneho hosťa v Spolkovej záhrade
August

Leopoldovské hody: Hodová vý-
stava gladiol s ďalšou umeleckou vý-
stavou na základnej škole
Hodové zábavy v Spolkovej záhrade

Dve hudobné popoludnia – vy-
stúpenie vybraných kapiel v Spol-
kovej záhrade

Súťaž vo varení guláša
Varenie guláša, ochutnávka, vyhod-
notenie súťaže, sprievodný hudobný 
program v Spolkovej záhrade
September

Vráťme Slovensku harmoniku
Hudobné podujatie so súťažiacimi
z celého Slovenska (Kultúrny dom 
ÚVTOS a ÚVV v Leopoldove)
a Galaprogram (Spolková záhrada)

Divadelné alebo filmové predsta-
venie podľa výberu
Október

Divadelné alebo filmové predsta-
venie podľa výberu
December

Mikuláš pre deti
Zábavný program a vystúpenie báb-
kového divadla v Kine Osveta a
v Kultúrnom dome ÚVTOS a ÚVV
v Leopoldove

Vianočné trhy spojené so zaká-
ľačkou v Spolkovej záhrade

Vianočná akadémia základnej 
školy

Živý Betlehem vo farskej záhrade
Rozlúčka so starým rokom – polnočný novoročný ohňostroj na námestí

Všetky aktivity počas celého roka pre vás pripraví mesto Leopoldov, miestna základná škola 
a rôzne organizácie v meste. Jedným z možných plánovaných podujatí bude aj oslava výro-
čia mesta a výstava obrazov Emila Pavloviča, ktoré zatiaľ nie sú presne termínované. 
Podrobnejšie informácie o jednotlivých aktivitách budú včas spresnené. Informácie vám pri-
nesieme v časopise Leopoldov, na výveske mestského úradu, prostredníctvom mestského 
rozhlasu a plagátov alebo na stránke www.leopoldov.sk.

Pripravila krv
foto: morma

Predbež ný plán kultúrnych podujatí na rok 2009
Január
vSánkovačka a lyžovačka v SKILANDE
v Starej Myjave
Február

Maškarný ples pre všetky deti aj rodičov
6. február, od 15:00 h., Kultúrny dom 

ÚVTOS a ÚVV v Leopoldove
Novoročná recepcia pre hostí pozva-

ných primátorom mesta
20. február od 15:00 do 17:00 h, 

Kultúrny dom ÚVTOS a ÚVV v Leo-
poldove

Hudobný program – Bratia Muchovci
z Terchovej

Dopravu na miesto kultúrneho predsta-
venia zabezpečuje mesto
Marec

Divadelné alebo filmové predstavenie 
podľa výberu

Marec, mesiac knihy – beseda pre deti, 
mládež a ostatnú verejnosť s hosťom v kniž-
nici

Cyklistický výlet po okolí mesta pre de-
ti aj rodičov
Apríl

Zber starého šatstva v Kine Osveta
Deň Zeme – popoludnie s tematikou 

ochrany životného prostredia, Kino Osveta
Brigáda na Štrkovke
Stavanie mája – 30. apríla – stavanie 

mája v parku, vystúpenie detí z materskej 
školy, po skončení programu posedenie pri 
hudbe v Spolkovej záhrade
Máj

Deň rodiny – výlet detí s rodičmi
Ekofarma Podkylava v Myjavským kopani-
ciach (agroturistika, zvieratá)

Turistický pochod
Deň matiek – kultúrne vystúpenie
Družobná návšteva detí z partnerského mesta Kuřim – aktivity pre deti
Deň detí – program pre deti v Spolkovej záhrade a na futbalovom ihrisku

Jún
Zájazd na kúpalisko pre deti a rodičov

Júl
Zájazd na kúpalisko pre deti a rodičov
Dve hudobné popoludnia – vystúpenie vybraných kapiel v Spol-kovej záhrade
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Po štvorročnom pôsobení Ivana Gašparoviča sa na poste hlavy štátu môže ocitnúť niekto 
iný. Nového prezidenta Slovenskej republiky budeme voliť v sobotu 21. marca 2009 a ak 
ani jeden zo siedmich kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávne-
ných voličov, voľby si zopakujeme v sobotu 4. apríla 2009. 
V Leopoldove boli určené štyri volebné okrsky:
1. volebný okrsok: sídlo: Materská škola, Štúrova 1,
2. volebný okrsok: sídlo: Mestská knižnica, Štúrova 1
3. volebný okrsok: sídlo: Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31
4. volebný okrsok: sídlo: ÚVTOS a ÚVV Leopoldov

Ulice v I. volebnom okrsku - Materská škola Leopoldov, Štúrova 1:
Jozefa Murgaša, Štúrova, Gojdičova, Nádražná, Sládkovičova, Trnavská, Moyzesova
Ulice v II. volebnom okrsku - Mestská knižnica Leopoldov, Štúrova 1:
Hlohovská, Bernolákova, Hurbanova, M. R. Štefánika, 1.mája, Šulekovská
Ulice v III. volebnom okrsku - Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov: Nám. sv. 
Ignáca, Rázusova, Hollého, Piešťanská, Strečanského, Holubyho, Gucmanova, 
Záhradnícka, Kukučínova, Janka Kráľa, Hviezdoslavova, Jilemnického, Ivana Krasku, Dlhá
Osobitný volebný okrsok č. IV. - ÚVTOS a ÚVV Leopoldov

Prezidentskí kandidáti volieb 2009

Ivan Gašparovič
Dátum a miesto narodenia: 27. marca 1941 v Poltári
Vzdelanie: vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave
Dôležité pôsobiská: od 1964 – Okresná prokuratúra v Martine, Mestská prokuratúra
v Bratislave, 1990 – 1992 – generálny prokurátor Českej a Slovenskej federatívnej republi-
ky v Prahe, 1992 – predseda Slovenskej národnej rady, 1994 – 1998 predseda Národnej ra-
dy SR, od 2004 – prezident Slovenskej republiky
Politická podpora: Smer-SD, SNS

Kde sa v Leopoldove bude voliť prezident? Iveta Radičová
Dátum a miesto narodenia: 7. decembra 1956 v Bratislave
Vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, odbor sociológia (1975-1979)
Dôležité pôsobiská: 1979 – 1989 Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV),
2005 – 2006 ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny, od 2006 – poslankyňa Národnej ra-
dy SR
Politická podpora: SDKÚ-DS, SMK, KDH

František Mikloško
Dátum a miesto narodenia: 2. júna 1947 v Nitre
Vzdelanie: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, odbor matematika
Dôležité pôsobiská: 1971 – 1983 Ústav technickej kybernetiky SAV v Bratislave, od roku 
1990 poslanec NR SR, 1990 – 1992 predseda NR SR
Politická podpora: Konzervatívni demokrati Slovenska

Dagmar Bollová
Dátum a miesto narodenia: 16. septembra 1942 v Kopčanoch neďaleko Skalice
Vzdelanie: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského
Dôležité pôsobiská: pred rokom 1989 učiteľka, neskôr zástupkyňa riaditeľa a riaditeľka 
stredného odborného učilišťa strojárskeho, 2002 – 2006 poslankyňa NR SR za 
Komunistickú stranu Slovenska
Politická podpora: nezávislá kandidátka

Milan Melník
Dátum a miesto narodenia: 9. mája 1938 v Košickej Novej Vsi
Vzdelanie: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Chemicko-technologická fakul-
ta Slovenskej technickej univerzity
Dôležité pôsobiská:  v súčasnosti pracuje na katedre anorganickej chémie FCHPT 
Slovenskej technickej univerzity
Politická podpora: ĽS-HZDS

Zuzana Martináková
Dátum a miesto narodenia: 5. mája 1961 v Púchove
Vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, odbor slovenčina-francúzština
Dôležité pôsobiská: 1989 – 1993 hlásateľka, neskôr redaktorka Slovenského rozhlasu, 1993 
– 2000 korešpondentka slovenskej redakcie BBC, 2002 – 2003 podpredsedníčka NR SR za 
druhej vlády Mikuláša Dzurindu
Politická podpora: Slobodné fórum

Milan Sidor
Dátum a miesto narodenia: 22. februára 1951 v obci Krušinec (okres Stropkov)
Dôležité pôsobiská: do roku 1990 na Katedre marxisticko-leninskej filozofie a vedeckého 
ateizmu Filozofickej fakulty UPJŠ, v súčasnosti je riaditeľom Inštitúcie vzdelávania, umenia 
a športu ITAS Prešov
Politická podpora: Komunistická strana Slovenska

Pripravila morma
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Nový park už nie je sci-fi ré sú zatiaľ prísne ohraničené a pre návštev-
níkov prakticky neprístupné, sa tak otvoriaMestský rozpočet na rok 2009 síce ešte ne-
a umožnia Leopoldovčanom prechádzky po má financie na rekonštrukciu leopoldovské-
celej ploche parku. Hustá sieť chodníkov vy-ho parku na Námestí sv. Ignáca, ale už vlani 
tvorí spojnice zaujímavých a významných sa začalo s tvorbou návrhov, ktoré budú zá-
miest námestia. Na ich križovatkách vznik-kladom pre žiadosť o finančný príspevok na 
nú akési malé námestíčka, ktorých domi-opravu, ktorá by sa mohla uskutočniť v na-
nantami budú napríklad morový stĺp (mal by sledujúcich rokoch. Od úspešnosti projektu 
byť posunutý hlbšie do parku, smerom od totiž bude závisieť, či mesto získa peniaze
cesty), socha panny Márie či pomník z projektov EÚ, aby nezaťažilo mestský roz-
Jarolíma Gucmana. Jedným z takýchto cen-počet.
tier bude aj rozšírený chodník, ktorý pove-Rekonštruovať by sa mal nielen park a časť 
die poza morový stĺp od autobusovej za-námestia sv. Ignáca. Vedenie Leopoldova 
stávky až ku kostolu. Tento priestor bude chce využiť príspevok z fondov Európskej 
funkčne pripravený na verejné podujatia, na-únie na celkovú prestavbu námestia, aby ži-
príklad vystúpenia rôznych kapiel, hodové lo oveľa intenzívnejším životom. Podľa pri-
podujatia či súťaže, povedzme harmoniká-mátora Milana Gavorníka by mal byť park
rov. Kedysi bola väčšina plôch so zeleňou v s viac ako hektárovou rozlohou oveľa atrak-
mestách a dedinách organizovaná do tvaru tívnejším miestom pre návštevníkov mesta a 
predĺženého písmena V a túto urbanisticky obyvateľov. Po jeho obnovení by sa mali vý-
hodnotnú vlastnosť parku rekonštrukcia ešte raznejšie využiť historické dominanty vráta-
zvýrazní.ne jedinečného praniera a mal by sa využí-
V súčasnosti je projekt vo fáze plánovania. vať aj na kultúrne podujatia. Základom re-
Odborníci už posúdili stav drevín v parkukonštrukcie, ktorej súčasťou má byť aj vybu-
a možné úpravy. „Keďže náš rozpočet neu-dovanie nového priestoru na autobusovú za-
nesie takú veľkú investíciu, chceli by sme in-stávku, bude nová sieť chodníkov lemujú-
vestičný zámer zrealizovať s pomocou fon-cich parkovú zeleň, ktoré by podľa návrhu 
dov Európskej únie,“ povedal primátor mes-projektanta mali byť so zámkovou dlažbou
ta Milan Gavorník. V prvom polroku mesto a štrkové.
podá projekt, ktorým sa bude uchádzať o fi-Park by mal byť rozdelený sieťou rozmerovo 
nančné prostriedky z fondov únie. rôznych chodníkov lemujúcich akési 
Podrobnosti o týchto zámeroch prinesieme ostrovčeky zelene s lavičkami a priestorom 
v rozhovore s primátorom v nasledujúcom pre deti. Plocha parku sa teda má rozdeliť 
čísle Leopoldova.na menšie časti, aby sa zvýšila akási pešia či 

Kristína Vachanová, Martin Jurčo
prechádzková zóna parku. Park a zeleň, kto-

Po 17 rokoch za mrežami by sa prví dvaja zo siedmich väzňov, osnovateľov krvavého 
úteku z leopoldovskej väznice, Vladislav Fedák a Vladimír Duda, mali dostať na slobodu. 
Fedák v júni, Duda o niekoľko mesiacov neskôr. Obaja sa podieľali na vražde piatich prí-
slušníkov vtedajšieho Zboru nápravnej výchovy – väčšinou Leopoldovčanov. Najmladší 
zo zavraždených mal 22 a najstarší 50 rokov.  
Súd v roku 1993 rozhodol o doživotných trestoch a trestoch odňatia slobody na viac ako 
10 rokov. Ondrej Havran odsúdený na doživotie spáchal po vynesení rozsudku samovraž-
du. 

Na sobotňajšiu noc 23. novembra pred 18-timi rokmi spomínajú so strachom mnohí 
obyvatelia mestečka i okolitých obcí. Útek väzňov čiastočne umožnila aj liberalizácia a 
uvoľnenie politických, ale aj väzenských pomerov. Po novembri 1989 udelil prezident
V. Havel masové amnestie, čo zrejme tiež prispelo k marcovej vzbure väzňov v roku 1990, 
ktorá v Leopoldove spôsobila niekoľkomiliónové škody. Jeden z osnovateľov vzbury, obá-
vaný Tibor Polgári, má na svedomí aj životy troch príslušníkov justičnej stráže. 
Sedem odsúdených (väčšinou za vraždy a majetkovú trestnú činnosť) pripravovalo útek už 
od októbra 1990. Tibor Polgári a Ondrej Havran, ale najmä Dalibor Bajger, Vladimír 
Duda, Miloš Uriga, Bartolomej Botoš a Vladislav Fedák boli odhodlaní ujsť aj za cenu vraž-
dy dozorcov. Podľa trestných spisov bol prvou obeťou utekajúcich väzňov dozorca 
František Svoboda. Po skončení sčítania väzňov ho Polgári požiadal, aby mu otvoril mre-
žu, pretože chce do schránky vhodiť list. Keď to urobil, Polgári ho napadol a väzeň Uriga 
Svobodu niekoľkokrát bodol nožom. Vrahovia prešli do kancelárie, kde spútali a brutálne 
zbili štyroch dozorcov. V ich služobných uniformách s dvoma samopalmi a štyrmi pištoľa-
mi sa potom dostali až k bránam väznice. Tam zabili štyroch strážcov, ďalších dvoch ťažko 
zranili a jedného so sebou vzali ako rukojemníka a vrátili sa s ním vyslobodiť posledného 
komplica. Keď sa im do cesty postavil jeden z väzňov, vodca vzbury Polgári ho zastrelil. 
Väzni chceli ujsť cez Poľsko loďou do Austrálie. Ukradli postupne niekoľko áut, ale do  
necelých 24 hodín sa ich policajtom podarilo chytiť v katastri obce Žlkovce. Jediné zrane-
nie utrpel Polgári, ktorý sa bránil streľbou z ukradnutého samopalu. 
Smutné udalosti z roka 1991 zasiahli nielen rodiny zavraždených dozorcov z leopoldov-
skej väznice. Na dlhé obdobie poznačili všetkých pracovníkov väznice a ich rodiny. 
Pamiatku tragicky zahynutých pripomína pamätná tabuľa pred vchodom do administra-
tívnej budovy Zboru väzenskej a justičnej stráže v Leopoldove.

(maju, s použitím informácií z TASR)
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ruky zakliesnená medzi stenou a vykurova-
cím telesom v izbe rodinného domu. V regi-
óne Hlohovec, ktorý patrí v kraji rozsahom 
škôd k štvrtým v poradí, zasahovali hasiči 
na 264 výjazdoch. Pri 115 požiaroch so ško-
dou 127-tisíc € nebol nikto zranený ani 
usmrtený.

Druhý najvyšší počet odsúdených (maju)
Na začiatku februára bolo v slovenských Plynová kríza väznicu neobmedzila
väzniciach podľa Zboru väzenskej a justič-

Plynová kríza v januári sa dotkla aj sloven-
nej stráže  8 421 väzňov, z čoho bolo 1 619 

ských väzníc, ale Ministerstvo spravodlivos-
obvinených a 6 802 odsúdených. Najviac 

ti SR aj väznice dodržali stanovenú kvótu na 
odsúdených, až 1 090, je v ústave v Hrn-

odber plynu a väznica v Leopoldove mala 
čiarovciach nad Parnou. Potom nasleduje le-

pridelený odberový stupeň číslo osem. 
opoldovský Ústav na výkon trestu odňatia 

Vďaka modernizácii a zatepleniu budov spo-
slobody a Ústav na výkon väzby s počtom 

trebovala väznica iba polovicu z predpísa-
964 väzňov. Tretí v poradí je Ústav na vý-

nej normy.
kon trestu odňatia slobody v Košiaciach-

(maju)
Šaci. Odsúdených žien je najviac, vyše 300, 

Byť niekým inýmv Ústave na výkon trestu v Nitre-Chrenovej. 
Občas by to chcel azda každý. Veľkým aj (maju)
malým Leopoldovčanom sa to podariloZdroj: Tlačový a informačný odbor Ministerstva 
v kultúrnom dome na tradičnom maškar-spravodlivosti SR 
nom plese, ktorý tento rok zorganizovali zá-Tragédia na železnici
kladná škola a mesto. Deti vo všakovakých Na železničnej trati medzi Leopoldovom a 
maskách sa v krásne vyzdobenej sále po-Hlohovcom zrazil v januári rýchlik od Nitry 
riadne vytancovali a posilnili tradičnou fa-54-ročného muža, ktorý ležal v koľajisku. 
šiangovou pochúťkou – šiškami. Z masiek le-Podľa hovorkyne Železničnej polície Ľubice 
teli najviac filmové a komixové postavy ako Zoňovej rušňovodič zrážke nemohol zabrá-

niť ani použitím rýchlobrzdy.
(maju)

Medzi radiátorom a stenou
Požiare v Trnavskom kraji vlani ovplyvnilo 
aj počasie. Bolo ich menej ako pred rokom, 
ale počet zásahov sa aj tak vyšplhal na 
približne dvetisícpäťsto za rok. Členovia 
Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) sa 
zhodli, že veľkým problémom je stále vypa-
ľovanie trávnikov a zapaľovanie odpado-
vých nádob, vlani najmä v suchých letných 
mesiacoch a v septembri. Superman či Spiderman, ale deti nezabudli 

Naše mesto spadá pod Okresné riaditeľ- ani na rozprávky. A tak sa na parkete zvŕtali 
stvo HaZZ v Piešťanoch a v hasičských šta- princezné, kráľovné, piráti, ale aj múmia a 
tistikách figuruje Leopoldov v nevšednom dokonca aj jeden opravár v montérkach. 
smutnom prípade. V decembri 2008 museli Kedysi najobľúbenejší klaun bol tento rok 
hasiči zo strediska Hlohovec zasahovať v na- medzi maskami iba jeden.

mormašom meste pri vyslobodzovaní staršej osoby 
foto: krvv bezvedomí, ktorá bola predlaktím pravej 

Struč neStruč ne
Tradičná recepcia bez udeľovania cien
Tradičná recepcia sa na konci februára kona-
la opäť v miestnom kultúrnom dome. Zišli sa 
na nej predstavitelia mesta a mestského za-
stupiteľstva aj mnohí ďalší hostia z Leo-
poldova. Tentokrát sa však program recep-
cie musel zaobísť bez odovzdávania ocene-
ní Cena mesta Leopoldov. Prítomných po-
čas podujatia zabávalo folklórne zoskupe-
nie Bratia Muchovci z Terchovej.

morma, foto: krv

Avíza zo zastupiteľ stva
V posledných dvoch mesiacoch zasadalo 
mestské zastupiteľstvo 18. decembra 2008 a 
19. januára 2009. 
vPríspevok 10 eur na osobu schválili 

poslanci jubilantom od 80 do 90 rokov a 
15 eur na osobu tým, ktorí už prekročili 
90 rokov.
Rokovalo sa aj o úprave podmienok 
vyberania daní z nehnuteľností (všeo-
becné záväzné nariadenie č. 67/2009). termínu je to 0,01 €/10 m²/deň. 
Schválené nariadenie hovorí o výške Nariadenie určuje aj daň za používanie 
daní z pozemkov, stavieb a bytov, určuje verejného priestranstva. Okrem 
podmienky na oslobodenie od daní či presného stanovenia poplatkov za 
možnosť znížiť daň a napokon informuje stánky či rôzne púťové atrakcie počas 
o systéme platenia daní. leopoldovských hodov sa spomína aj 
Daniam sa venuje aj Všeobecné záväzné daň za prenocovanie majiteľov
nariadenie č. 68/2009. Daň za psa určili a prevádzkovateľov týchto zariadení. 
poslanci na 3, 32 €. Ak je však pre Poslanci sa v tomto nariadení zaoberali 
vlastníka zvieraťa jediným zdrojom aj zdanením prostriedkov tzv. zábavné-
príjmu invalidný, starobný alebo ho priemyslu, akými sú výherné a ne-
vdovský dôchodok, daň sa znižuje na výherné automaty, ale stanovili aj daň za 
1,66 €. Naopak, ak sa pes využíva v jadrové zariadenie na území mesta. 
podnikateľských objektoch je daň vyššia Všeobecné záväzné nar iadenie 
– až 16,60 €. č.66/2008 hovorí o poplatkoch za 
Pre bežného obyvateľa sú zaujímavé komunálny a stavebný odpad. Okrem 
najmä výšky poplatkov za využívanie stanovenia výšky týchto poplatkov 
určitých častí verejného priestranstva, ku obsahuje aj vymedzenie zliav poplatní-
ktorým sa vzťahuje aj voľne položený kom.
stavebný materiál či veľkokapacitný Úplné znenie dokumentov, ktoré sú predme-
kontajner. Pre stavebníkov je dôležitá tom zasadnutí zastupiteľstva nájdete na 
informácia o poplatku za zariadenie výveske Mestského úradu Leopoldov alebo 
staveniska. Ak výstavba potrvá plánova- na oficiálnej stránke mesta
ný počet dní, ktorý určil projektant a  www.leopoldov.sk
posúdil mestský úrad, sadzba je 0,04 pripravila morma
€/10 m2/deň. V prípade predĺženia 

v

v

v

v

foto: krv
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mormašom meste pri vyslobodzovaní staršej osoby 
foto: krvv bezvedomí, ktorá bola predlaktím pravej 

Struč neStruč ne
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ní Cena mesta Leopoldov. Prítomných po-
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morma, foto: krv
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ktorým sa vzťahuje aj voľne položený kom.
stavebný materiál či veľkokapacitný Úplné znenie dokumentov, ktoré sú predme-
kontajner. Pre stavebníkov je dôležitá tom zasadnutí zastupiteľstva nájdete na 
informácia o poplatku za zariadenie výveske Mestského úradu Leopoldov alebo 
staveniska. Ak výstavba potrvá plánova- na oficiálnej stránke mesta
ný počet dní, ktorý určil projektant a  www.leopoldov.sk
posúdil mestský úrad, sadzba je 0,04 pripravila morma
€/10 m2/deň. V prípade predĺženia 

v

v

v

v

foto: krv
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Začiatok februára sa niesol 
v znamení tradičného 
Farského plesu v Červeníku, 
ktorý sa tento rok presunul 
z kultúrneho domu do 
Reštaurácie Miháliková. 
Pretože vlani v lete sa far-
nosť Leopoldov rozdelila na 
dve, bol to vlastne ples leo-
poldovskej a červeníckej far-
nosti a výťažok z neho sa použije pre potreby kostolov oboch farností.
Organizácie sa (už tradične) ujala Margaréta Vozáriková s podporou duchovného otca far-
nosti Leopoldov Mariána Ondrejku a manželov Mihálikovcov. Vďaka patrí aj ďalším, najmä 
mladým ľuďom z Leopoldova, ktorí sa celý večer snažili, aby sa hostia cítili príjemne.
Tak ako vlani, aj tento rok bol pre hostí pripravený bohatý kultúrny, prevažne hudobný pro-
gram. Na úvod nám zahrali Mladí huslisti z Červeníka, a celý večer sa o dobrú náladu starali 
ľudová hudba Heskovci a hudobná skupina Milkivej. Hosťom, ktorí sa zabávali až do piatej 
ráno,  okrem hudby, tanca a občerstvenia večer oživila aj tombola s množstvom zaujíma-
vých a atraktívnych cien. Najväčšiu pozornosť však zaslúžene pútala hlavná cena, ktorou 
bol LCD televízor Samsung v hodnote 400 €.
Novinkou bola možnosť sledovať tohtoročný ples aj na televíznej obrazovke. Pre úplnosť 
však treba dodať, že to zatiaľ bola iba jedna televízna obrazovka v zimnej záhrade reštaurá-
cie. O kvalite podujatia svedčí aj fakt, že lístky sa vypredali prakticky v priebehu jedného 
dňa. Sme radi, že sa všetci hostia dobre bavili a už teraz sa tešíme na stretnutie o rok.

Tomáš Hanšut
foto: Simona Šoková

Farský plesFarský ples Na predjarnom stretnutí seniorov sme 
stretli ľudí, ktorí svojím pohľadom na život 
môžu byť inšpiráciou aj pre mladých. 
Okrem diskutovania vymýšľali aj nové 
aktivity na jar a leto. Šport napríklad pro-
paguje pokladník občianskeho združenia 
Šanec Gustáv Zenner. „Pretože na rôzne 
podujatia sa nám darí získať prostriedky 
od mesta, môžeme si čoraz častejšie vyjsť 
napríklad zaplávať či na divadelné pred-

Leopoldovskí dôchodcovia sa vedia združiť stavenie,“ hovorí Gustáv Zenner, ktorý 
a zabaviť. Na fašiangové dni napríklad pri- napriek vysokému veku stále aktívne hrá stol-
pravili v základnej škole ľudovú veselicu so ný tenis. „Športujem viac ako päťdesiat roko-
všetkým, čo k tomu patrí. Bola to aj príležitosť v. Odmalička hrám futbal, tenis a volejbal. 
ukončiť obdobie zábav a pripraviť sa na pôst- Máme dobrý spolok v stolnom tenise, dobré-
ne obdobie. Mali sme však možnosť dozve- ho sponzora aj starších športovcov, napríklad 
dieť sa čo-to viac o živote tamojších seniorov. druholigového futbalistu Deža Ottingera,“ 
Mnohí si totiž práve teraz vymenili skúsenos- dodáva G. Zenner. Medzi tých, ktorí na plese 
ti, porozprávali sa, no najmä si oddýchli. „Je najmä „nasávali“ atmosféru ako životabudič, 
to len jedna z našich akcií. Podujatia rôzne- bol osemdesiatnik Ľudovít Blažo. Jeho domé-
ho typu, napríklad zájazdy, divadelné pred- nou je najmä záhrada a záhradníčenie. 
stavenia, ale aj lekárske poradenstvo pre die- Aktívnou seniorkou je napríklad aj Emília 
tárov, diabetikov či prednášky pre záhradká- Haršányová, ktorá píše mestskú kroniku a 
rov sa snažíme organizovať celý rok. Niekedy zostala verná aj svojej profesii – učí dejepis 
sme spájali aktivity aj s ďalšími organizácia- na Základnej škole v Šulekove. „Pri zazna-
mi, teraz sme na to zostali sami. Azda aj preto menávaní dôležitých udalostí v živote mesta 
je to dnes trošku skromnejšie, no o to radost- mi pomáhajú pracovníčky mestského úradu
nejšia bola príprava. A výmena kultúrneho i predstavitelia spoločenských organizácií
domu za jedáleň základnej školy sa nám a na písanie používam špeciálne pero a atra-
odmenila komornejšou atmosférou,“ hovorí ment, aby dokument vydržal čo najdlhšie,“ 
predseda seniorského občianskeho združe- hovorí kronikárka. 
nia Šanec Michal Adamkovič. Potvrdili to aj Manželia Kysuckí sa do Leopoldova prisťa-
ostatní seniori. O ich dobrú náladu sa posta- hovali pred dvanástimi rokmi a nevynechajú 
rali súrodenci Heskovci z Červeníka, ktorí pri- ani jedno podujatie. „Máme svoje roky, ale 
pravili nielen zaujímavé piesne z hlohovské- radi tancujeme. V Bratislave to pre nás ako 
ho a trnavského regiónu, ale aj celý rad úprav dôchodcov nebolo priveľmi výhodné. 
populárnych piesní v nezvyčajnom prevede- Vybrali sme si Leopoldov, dcéra je tu vydatá, 
ní – napríklad pre malý ľudový a tanečný tak sme chceli ísť bližšie k nej. Veľmi sa nám 
orchester. „Publikum v dedinkách so senior- tu páči, našli sme si tu aj priateľov, len škoda, 
mi vo vyššom veku skôr počúva, leopoldov- že na tieto podujatia chodia len skalní. Je nás 
skí seniori sú však vitálnejší, takže aj tancujú. okolo tristo a teraz je tu len časť starších 
Pre mňa má toto podujatie o rozmer navyše, Leopoldovčanov.“ Nabudúce predstavíme 
pretože moja mama v tejto škole učila a na ďalšie z  podujatí našich seniorov a tých, 
obedy do tejto jedálne som chodila aj ja...,“ ktorí s odchodom do dôchodku nezavesili na 
hovorí členka skupiny Katarína Hesková- klinec svoju vitalitu.

Text a foto Martin JurčoBieliková.

Plesanie seniorov zo ŠancaPlesanie seniorov zo Šanca
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v Leopoldove Roland Osvald. „Hala má typic-
ké rozmery 52 x 24 metrov, vysoká je 9,5 
metra a jej pôdorys umožňuje aktivity viace-
rých športov naraz. Je vykurovaná, osvetlená a 
mala by slúžiť denne, od rána do noci. 
Náklady na elektrickú energiu by mali byť tisíc 
Sk, teda zhruba 33 eur denne. Vyhovuje aj me-
dzinárodným pravidlám hádzanej a dajú sa tu 
hrať akékoľvek zápasy. V lete by sa dala de-
montovať, ale to je spojené s istými nákladmi, 
takže to zatiaľ len zvažujeme,“ hovorí pre-
vádzkar Miloš Jančár. Vybudovanie nafukovacej športovej haly stálo samosprávu
v Leopoldove vyše 150-tisíc eur a mala by slúžiť minimálne 15 rokov. „Počas pilotnej pre-
vádzky by halu mali využívať nielen kluby a obyvatelia nášho mesta, ale aj iné športové 
združenia či školy. Prevádzku chceme nastaviť tak, aby sa hala využívala efektívne, bez ďal-
ších finančných vkladov, samozrejme okrem prevádzkových nákladov,“ dodal primátor 
Milan Gavorník.

V budúcnosti by však chceli prevádzkovatelia v spolupráci s mestom pripraviť celkom 
nový priestor aj s novými sociálnymi zariadeniami, šatňami a s možnosťou oddychu či stra-
vovania.

Martin Jurčo, Juraj Hladký

Športovci v novom

Výtvarníka Rudolfa Podušela 
poznajú najmä starší vyzná-
vači umenia. V hlohovskom 
Vlastivednom múzeu, kde je 
výstava z jeho historických 
malieb, vystavoval už v dru-
hej polovici 50-tych rokov. A 
vystavovať začal už roku 
1948 najmä v trenčianskom 
regióne, odkiaľ pochádza. 
Spočiatku sa venoval najmä 
perokresbe, akvarelu a krie-
de. Od roku 1950 začal robiť 
olejomaľby, drevorezy a ne-
skôr aj intarzie. V roku 1969 
odišiel do zahraničia a vrátil 
sa až po novembrovej revo-
lúcii. 

Kedysi maľoval najmä his-
torické hlohovské reálie – zá-
mok, synagógu a iné historic-
ké stavby Hlohovca. Svojou 
tvorbou sa predstavil v Ame-
rike, Austrálii aj v Európe. 
Maľoval napríklad portrét an-
glickej kráľovnej či známej 
herečky Elisabeth Taylorovej. 
Zaujala ho však napríklad aj 
leopoldovská pevnosť. „Mám 
naštudovanú aj celú históriu 
tohto objektu. Blízko neho, 
na ľavej strane, boli aj mlyny, 
ktoré pred rokmi kúpil prezi-
dent jednej kanadskej firmy,“ 
hovorí Rudolf Podušel. „Môj 
zatiaľ posledný obraz z Leo-
poldova je pranier, na ktorom 
som si dal naozaj záležať,“ 
hovorí Rudolf Podušel, ktorý 
by sa tento rok mal svojimi 
dielami predstaviť aj v našom 
meste.

(maju)

Zaujali ho reálie
náš ho mesta

Zdalo sa, že vzhľadom na nedostatok finančných 
prostriedkov v pokladnici mesta je nový športový stá-
nok v Leopoldove len hudbou ďalekej budúcnosti a rie-
šenie bude v nedohľadne. Predsa sa však našla alterna-
tíva v podobe veľkej nafukovacej haly na rôzne druhy 
športu. Tento výsledok svojej aktivity prezentovalo 
mesto ešte pred zimnou sezónou vystúpeniami umel-
cov, športovým zápasom známych osobností s redak-
tormi odborného časopisu pre vidiek Farmár. Na otvo-
renie sa pritom prišli pozrieť nielen Leopoldovčania, 
ale aj Hlohovčania a Šulekovčania.
„Naši obyvatelia nemali priestory na športovanie aj v 
nepriaznivom počasí alebo v zime. Situáciu sme vyrie-
šili nafukovacou halou, ktorej  prednosťou je okrem 
iných aj oveľa nižšia zaobstarávacia cena,“ hovorí pri-
mátor mesta Milan Gavorník. Nafukovacia hala s plo-
chou 1 248 metrov štvorcových a s umelým trávnikom 
vyrástla vedľa futbalového ihriska MTK TJ a východ z 
nej sa napája na budovu s jeho administratívnymi a so-
ciálnymi priestormi. „Trénovať tu môžu rýchlostné 
zložky, dribling či žonglovanie. Záujem o prenajatie 
športového priestoru v Leopoldove prejavili aj okolité 
obce,“ hovorí poslanec Róbert Gergič. Vďaka teniso-
vým kurtom, basketbalovým košom i futbalovým brán-
kam s rozdelením na väčšiu a menšiu časť je priestor 
určený na rôzne druhy športu. Mesto ponúklo využitie 
haly aj škole na hodiny telesnej výchovy. „V hale mô-
žu športovať futbalisti, tenisti, volejbalisti, nohejbalisti 
a hádzanári a chceme tam usporadúvať aj medziná-

rodné športové dni
s družobnými mestami 
z Česka a Moravy. 
Turnaj kraja u nás mie-
ni zorganizovať aj 
Trnavský samosprávny 
kraj pod záštitou pred-
sedu Tibora Mikuša,“ 
pripomenul pri otvore-
ní haly primátor Milan 
Gavorník. „Ukázali 
sme, čo všetko sa v tej-
to hale dá robiť, len tre-
ba chcieť,“ hovorí orga-
nizátor športového
a kultúrneho života

Zberový papier a ostatné plasty
Zberá sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, 
knihy, adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité le-
penky, sáčky, fólie, igelity.
Papier: PAP, 20, 21, 22
Plasty: HDPE, PVC, LDPE, PP, PS
Nezberá sa: 
- pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka,
- brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka,
- hygienicky závadný papeir, obuvnícka lepenka, papie-

rový prach a vyseky dierkovačiek,
      - papier a plasty znečistené potravinami

Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, 
gumu a iné).

Odvoz PET fliaš

Zberá sa: PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlače-
nom stave (PET, 1, 2, 3, 4, 5, 6).
Nezberá sa: sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z koz-
metiky a potravín, papier.

Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, 
sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

Zber odpadu v Leopoldove v roku 2009
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v Leopoldove Roland Osvald. „Hala má typic-
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združenia či školy. Prevádzku chceme nastaviť tak, aby sa hala využívala efektívne, bez ďal-
ších finančných vkladov, samozrejme okrem prevádzkových nákladov,“ dodal primátor 
Milan Gavorník.

V budúcnosti by však chceli prevádzkovatelia v spolupráci s mestom pripraviť celkom 
nový priestor aj s novými sociálnymi zariadeniami, šatňami a s možnosťou oddychu či stra-
vovania.

Martin Jurčo, Juraj Hladký

Športovci v novom
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(maju)
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Tak nazvali organizátori prvý ročník ky oprášiť harmoniku ako nástroj Tibor Ďurá-
podujatia – prehliadky harmonikárov z celé- k, zberateľ harmoník. V nultom ročníku bolo 
ho Slovenska. Podujatie pripravila leopol- dôležité zahrať pieseň na harmonike, či so 
dovská samospráva v spolupráci s Trnav- sprievodom harmoniky zaspievať. V budúc-
ským samosprávnym krajom a pod záštitou nosti by harmonikári mali systematicky pred-
predsedu kraja Tibora Mikuša. Nultý ročník stavovať kultúru rôznych oblastí Slovenska. 
prehliadky akordeonistov sa vydaril. Všetkých 21 účastníkov sa najprv predstavi-
„Dôležité je, že účastníci predstavujú vlast- lo v prehliadkovej časti v Dome kultúry Ústa-
ný regionálny folklór. A harmonika vždy robi- vu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu 
la veselú náladu. Veď v minulosti sa objavo- na výkon väzby (ÚVTOS a ÚVV). Mnohí har-
vala v rôznych regiónoch takmer v každej ka- monikári potvrdili svoj vzťah k hudbe tak, že 
pele. Aj preto sme sa snažili dať dokopy ľudí, sa predstavili niekoľkými skladbami
ktorí chcú ukázať, že harmonika je aj súčas- a v Spolkovej záhrade sa predviedli vo viac 
nosťou života v obciach a mestách,“ hovorí ako trojhodinovom galaprograme pred piati-
o poslaní prehliadky jeden zo spoluorgani- mi stovkami divákov, ktorí rozhodli o Cene 
zátorov Roland Osvald. „Nám neprirástla publika, ktorú získal Vladimír Klepáč.
k srdcu gitara, ktorá je typická skôr pre mest- Podľa predsedníčky komisie nultého roč-
skú kultúru, hoci – v Paríži napríklad  domi- níka Lýdie Kulichovej šancu dali všetkým, 
nuje harmonika,“ upozorňuje autor myšlien- pretože nultý ročník bol zároveň aj skúškou, 

či leopoldovskí organizátori zvládnu prí-
pravnú i realizačnú fázu podujatia, ktorá sa 
o rok môže rozrásť do nadregionálnej podo-
by. V galaprograme sa predstavila aj jubilu-
júca folklórna skupina Šulekovo, Karol 
Brázdovič z Hlohovca a Tibor Ďurák, ktorý 
je známy organizovaním privátnych stretnutí 
vychýrených harmonikárov vo svojom anti-
kvariáte: „Moja vášeň pre harmoniku je star-
šia ako pre knihy. Hrám od pätnástich rokov. 
Pôvodne som chcel, aby finále bolo
v Hlohovci, pretože tam je tradícia. 
Hlohovčania sa však k tomu postavili chlad-
ne. Leopoldov veľa tradícií v harmonikár-
skych prehliadkach nemá, ale teraz je šanca 
vytvoriť ju.“

Vráťme  Slovensku  harmonikuVráťme  Slovensku  harmoniku

      
 

Najmladším účastníkom prehliadky bol 
trinásťročný Lukáš Hochman z Trenčína, kto-
rý zároveň dostal aj cenu predsedu 
Trnavského samosprávneho kraja. Lukáš 
Hochman je členom Detského folklórneho 
súboru Radosť z Trenčína a predstavil sa aj 
na regionálnej prehliadke detských ľudo-
vých hudieb a sólistov: „Zaujala ma 
myšlienka stretávky heligónkárov. Vedúca 
Detského folklórneho súboru Radosť Emília 
Šteiningerová mi poslala prihlášku. Zahral 
som dva bloky z trenčianskeho regiónu
a jednu francúzsku pieseň. V hraní ma pod-
poruje najmä moja mama.“

Cenu primátora mesta Leopoldov dostal 
Stanislav Hanus z Cífera, ktorý hrá od pia- zbojnícke piesne či čardáše v podaní piatich 
tich rokov. V minulosti s kapelami – naprí- heligonkárov. 
klad s Tempom 6 Hlohovec, vo folklórnej Na prehliadku harmonikárov prišli niek-
skupine z Cífera a teraz s manželmi torí s jednoduchou ambíciou: zabaviť sa. 
Dorotkovcami zo Špačiniec, s ktorými na- „Prečo som prišiel? Aby sme sa spoznali, 
krútil aj profilové CD. „V lete v roku 2007 aký je tu kolektív harmonikárov, kto čo ovlá-
sme sa predstavili aj na Jánošíkovských da, aby sme si dobre zaspievali a zahrali, 
dňoch v Terchovej a v decembri toho istého pretože harmonikári, to je veselý národ. Ja 
roka sme účinkovali aj na Dňoch zahrám všetky známe piesne z tohto regió-
Trnavského samosprávneho kraja v Buda- nu – a som rád, že  tu nájdem podobných ľu-
pešti,“ hovorí Stanislav Hanus. dí ako som ja,“ hovorí Ján Šéri zo Šulekova.

Cenu pre najvzdialenejšieho účastníka Nultý ročník teda položil dôstojný zá-
festivalu dostali harmonikári z folklórnej sku- klad festivalu, ktorý má šance osloviť aj 
piny Limbora z Prečína v okrese Považská účastníkov zo vzdialenejších kútov Slo-
Bystrica. Skupina funguje od roku 2002 v rá- venska aj z Moravy. Podľa predbežných in-
zovitej oblasti medzi Považskou Bystricou formácií sa súťaž harmonikárov v Leo-
a Rajcom, má 25 členov a zastúpené sú poldove stáva aj nosným programom v po-
v nej všetky generácie. Aj na svojom CD no- nuke Trnavského osvetového strediska.
siči z roku 2007 interpretujú nielen svadob- Martin Jurčo, Juraj Hladký

foto: Mária Moravčíkováné piesne, trávnice, pijanské piesne, ale aj 
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Týmto názvom sme otvorili seriál nadväzujú-
ci na Galériu osobností mesta, v ktorej sme 
vám predstavovali významné historické osob-
nosti s istým vzťahom k Leopoldovu.
V ďalších číslach pre vás budeme 
„objavovať“ a priblížime vám ďalších zaují-
mavých ľudí pôsobiacich v rôznych oblas-
tiach života, ktorí si zachovali vzťah
k Leopoldovu a jeho problémom a vnímajú 
ich ako... Leopoldovčania.
Či už je to včelár, kňaz, rezbár, učiteľ, drotár, 
čipkárka, príležitostný spisovateľ, maliar, 
úspešný ovocinár či chovateľ, fotograf... radi 
sa s nimi stretneme. Budeme radi, ak sa o skú-
senosti so zaujímavými Leopoldovčanmi 
podelíte aj vy. Ak poznáte Leopoldovčanov 

niach, ktoré prinášajú energetickú úspornosť (aj bývalých), ktorých práca či život môžu 
alebo majú iné výnimočné vlastnosti. zaujať aj ostatných, stačí napísať na
Zároveň má tvorcom pomôcť pri presadzo-e-mailovú adresu casopis@leopoldov.sk, prí-
vaní ich výrobkov či riešení na domácichpadne na adresu uvedenú v tiráži. Ďakuje-
i zahraničných trhoch.me.
V prípade Petra Martinkoviča a jeho kolegov 
ocenila porota originálny systém merania 

Konš truktér roka 2008 koncentrácie vodíka, ktorý sa dá uplatniť vo 
všetkých jadrových reaktoroch typu VVER a Leopoldovč an
všade, kde je potrebné merať koncentráciu ing. Peter Martinkovič , 
vodíka v ťažkých podmienkach prostredia. 

dlhoroč ný pracovník Ďalším pozitívom je výrazné skrátenie času 
odozvy na zmenu koncentrácie vodíka v sle-Výskumného ústavu jadrových 
dovanom priestore, ktorá je rozhodujúca na elektrární v Trnave. 
zabezpečenie bezpečného zvládnutia ťaž-
kých havárií v jadrovej elektrárni. Súťaž 

Práve on zvíťazil spolu s dvoma kolegami, 
vyhodnotili na výstave ELOSYS 2008, kde sa 

ing. Miroslavom Kolníkom a ing. Štefanom 
prezentovali aj súťažné riešenia. „Podnetom 

Šillem s návrhom a realizáciou systému mera-
zapojenia do súťaže a návrhu systému bola 

nia vodíka „Systém merania koncentrácie 
požiadavka Úradu jadrového dozoru SR, 

vodíka v hermetických priestoroch jadro-
podľa ktorej má byť v jadrových elektrárňach 

vých elektrárni“ v súťaži Konštruktér roka 
inštalovaný systém kontroly koncentrácie 

2008. S podporou ministerstva hospodárstva 
vodíka a kyslíka počas nadprojektovej havá-

ju pripravujú organizátori veľtrhu ELOSYS – 
rie. Vedenie elektrárne v Jaslovských Bohu-

Zväz elektrotechnického priemyslu SR, 
niciach vypísalo na projekt, ktorý by túto 

EXPO CENTER, a. s., Trenčín  a FEI STU. 
požiadavku naplnil čo najefektívnejšie, výbe-

Cieľom súťaže je podnietiť prácu na unikát-
rové konanie. A potom vybralo náš návrh,“ 

nych a pokrokových konštrukčných rieše-
hovorí Peter Martinkovič. 

LEOPOLDOVČ ANIA
 LEOPOLDOVČ ANOM

Ich riešenie pritom znamená, že netre-
ba robiť ďalšie otvory v stene (využili už 
existujúce voľné pozície) primárneho 
okruhu reaktora, ktorú tvorí železobe-
tónová obálka. Konkurenčné návrhy 
boli postavené na systéme odsávania 
atmosféry cez potrubie z kontrolných 
miest primárneho okruhu, čo vyžado-
valo zásahy do obálky primárneho okru-
hu. Odsávanie atmosféry z kontrolných 
miest je potrebné, lebo umiestniť 
vyhodnocujúce prístroje merania v pri-
márnom okruhu elektrární nie je mož-
né. „Náš návrh je založený na katarometric- razňuje a dodáva, že keď už existujú nejaké 
kom princípe merania koncentrácie vodíka, referencie, nápad sa šíri ľahšie.
pri ktorom nie je potrebné odsávanie Peter Martinkovič pracuje v divízií na spúšťa-
atmosféry z kontrolných miest. Meranie nie a prevádzku jadrových elektrární a v tejto 
zabezpečí snímač umiestnený priamo v pri- oblasti nie je žiadnym nováčikom. Má už 
márnom okruhu a hodnota koncentrácie spo- dvadsaťtriročnú prax. Spúšťanie nového 
mínaných prvkov je z primárneho okruhu jadrového bloku, ako vraví, trvá asi päť až 
von vedená elektrickým káblom, pre ktorý sa sedem mesiacov a je rozdelené na fyzikálnu 
našli voľné pozície v hermetických priechod- a energetickú časť. Vo fyzikálnej sa testuje 
kách. Okrem ďalších technických výhod je to chovanie reaktora – zisťuje sa, ako sa správa, 
aj niekoľkonásobne lacnejšie.“ čo sa v ňom deje. Energetická časť spúšťania 
Úlohou Petra Martinkoviča bolo projekt zahŕňa testy energetických zariadení a rôzne 
manažovať, vypracúvať písomnosti potrebné skúšky. Okrem toho sa Peter Martinkovič, 
na realizáciu, vytvoriť plán kvality na výrobu, ktorý bol už pri spúšťaní niekoľkých reakto-
montáž, skladovanie či spustenie systému, rov v Jaslovských Bohuniciach, Dukovanoch 
ktoré schvaľuje Úrad jadrového dozoru SR. a v Mochovciach, venuje aj tvorbe bezpeč-
A navyše vytvoriť aj programy pre prevádz- nostných analýz a správ, ktoré je potrebné 
kové predpisy, čiže pokyny, ako so systémom aktualizovať každých desať rokov. „Teraz sa 
pracovať, ako ho obsluhovať či ošetrovať. zaoberáme plnením štátnych úloh pri riade-
Okrem toho pracoval aj na informáciách nom starnutí blokov jadrových elektrární, 
o tom, kde bude systém namontovaný, kadiaľ ktoré vyžaduje medzinárodná agentúra vo 
povedú káblové trasy či aké typy zariadení sa Viedni. Je potrebné sledovať životnosť zaria-
v prístroji použijú. Všetci traja pracovali na dení dôležitých z hľadiska bezpečnosti. 
návrhu rok a pol, bola to náročná práca na Musíme teda vypracovať metodiky sledova-
čas a presnosť merania pri definovaných pod- nia takýchto zariadení. Náš tím má na starosti 
mienkach prostredia, pri ktorých má systém elektrické káble, snímače tlakov či teplôt. 
pracovať. Aj preto Petra Martinkoviča úspech Preto sme začali robiť tzv. umelé starnutie 
potešil nielen ľudsky, ale najmä profesionál- káblov, teda ich teplotné a radiačné namáha-
ne. Ako vraví, práve to uľahčí implementáciu nie. Z toho sme vyvodzovali poznatky naprí-
systému nielen u nás, ale aj v zahraničí. klad o tom, pri akej teplote vzniká aký druh
Okrem toho ho s najväčšou pravdepodob- a stupeň opotrebovania a podobne. 
nosťou použijú aj pri dostavbe tretieho a štvr- Zostarnutie kábla, aké by nastalo počas troj-
tého bloku elektrárne v Mochovciach a aj ročnej prevádzky, sme schopní nasimulovať 
v elektrárni v Maďarsku. „Pri takýchto novin- počas jedného alebo dvoch mesiacov.“
kách je najťažšie použiť ich prvýkrát,“ zdô- text a foto: Mária Moravčíková
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Za touto skratkou sa skrýva nie-
len názov rekreačná telesná vý-
chova a šport, ale aj skupina 
žien a dievčat, ktoré sa pravi-
delne v pondelok a vo štvrtok 
stretávajú v telocvični základ-
nej školy. Cvičením pri hudbe 
si pod vedením odbornej lek-
torky Eleonóry Krajčovičovej 
nielen upevňujú zdravie, ale aj 
aktívne relaxujú. „Sme rady, že 
nás podporuje aj mestský úrad. 
Veď niektoré cvičíme už vyše 
20 rokov. Na jar pripravujeme 

aktivity aj s deťmi – bicyklovanie, pobyt na čerstvom vzduchu v prírode. Ak máte chuť, príď-
te medzi nás i vy!“

Anežka Benková
foto: archív RTVŠ

RTVŠRTVŠ

Prídete medzi nás?
Život nemusí byť nezaujímavý ani po odchode do dôchodku. Dôkazom môžu byť aj akti-
vity Občianskeho združenia dôchodcov Šanec. V roku 2008 napríklad pre svojich členov 
a priaznivcov pripravilo aktivity, ktoré zaujímavým spôsobom spríjemnili život penzistov.
Február: Pod záštitou Mestského úradu Leopoldov sme spolu so Slovenským červeným 
krížom a Združením invalidov zorganizovali fašiangovú veselicu. 
Marec: Na svoje si prišli najmä milovníci kultúry, ktorí mali možnosť pozrieť si predstavenie 
S mamou v Slovenskom národnom divadle a Truth story v Divadle Jána Palárika v Trnave.
Máj: Organizátorsky sme sa spolupodieľali na prípravách osláv Dňa matiek a absolvovali 
zájazd do Rajeckej Lesnej. Tam sme sa v Bazilike minor zúčastnili na svätej omši spolu s 
pútnikmi z Košíc a zo susednej Českej republiky, prezreli sme si Slovenský Betlehem a po-
tom rázovité Čičmany, odkiaľ naša cesta viedla do Manínskej úžiny.
Leto: Boli sme sa okúpať v kúpalisku Vincov les.
September: Zašli na susednú Moravu, konkrétne do Kroměříža, kde sme si prezreli arci-
biskupské záhrady a zámok. Zastavili sme sa aj na pútnickom mieste Svatý Hostýn v pek-
nom horskom prostredí a zúčastnili sa na svätej omši.
Október: V tomto Mesiaci úcty k starším, sme v spolupráci so Združením invalidov a 
Slovenským červeným krížom usporiadali tanečnú zábavu a v Nitre sme navštívili pred-
stavenie Modrá ruža.
November: Opäť sme zavítali do Bratislavy na operetu Veselá vdova. 
December: Zorganizovali sme tradičné predvianočné posedenie obohatené vystúpením 
žiakov Základnej školy v Leopoldove pod vedením pani učiteľky Márie Andrášikovej
a pani učiteľky Viery Brešťanskej.
Pravidelnou súčasťou aktivít občianskeho združenia dôchodcov Šanec je aj pripomína-
nie okrúhlych životných jubileí našich členov. Leopoldovským dôchodcom chceme sprí-
jemňovať život a napĺňať ho obohacujúcimi zážitkami aj tento rok. Ak naše aktivity oslo-
vili aj vás, veľmi radi vás medzi nami privítame. 

Michal Adamkovič
redakčne upravené

vy chodníka a zavedenie 
osvetlenia. 
Tento postup prác – rekon-
štrukcia cintorína, jeho zve-
ľadenie a v budúcnosti i roz-
šírenie, nie sú lacné záleži-
tosti a vďaka rozumnej poli-
tike chápajúcich primáto-
rov sa i táto časť Leo-
poldova zlepšila a dúfajme, 
že sa ešte zlepší. Nemožno 
to ale urobiť bez pomoci ob-

čanov Leopoldova. Dôležité je pochopenie Častí návštevníci mestského cintorína si is-
a rozumné zaobchádzanie so zariadením totne všimli, že v jarných mesiacoch roku 
cintorína. Všetci návštevníci tohto pietneho 2008 sa vylepšil jeho areál najmä novým 
miesta by si mali vážiť každý krok vpred v je-dláždeným chodníkom a zavedením 
ho skrášľovaní a vylepšovaní. Chce to viac osvetlenia. Tieto nemalé výdavky financo-
úcty a slušného správania sa na mieste, kde valo mesto Leopoldov zo svojho rozpočtu. 
odpočívajú naši blízki. V mnohých prípa-Neprešiel ešte ani rok a už bolo potrebné za-
doch je potrebné aj dohovorenie svojim po-obstarať náhradné svietidlá, pretože vanda-
tomkom, aby neničili pekný areál, ktorý tu lom neunikol nový priestor pre ich realizá-
bude ešte mnoho rokov. ciu. Prvýkrát overili nové osvetlenie v let-
Každý rok vyberáme poplatky za prenájom nom období, keď sa ktosi „zavesil“ na jednu 
hrobových miest. Pri spracúvaní údajov sa z lámp a skúšal koľko vydrží, až sa mu poda-
často vyskytnú mnohé nezrovnalosti. rilo guľaté svietidlo odtrhnúť a zničiť ho. 
Napríklad sa zmení či odsťahuje opatrovateľ Koncom augusta sa situácia zopakovala pre 
hrobu alebo zomrie a kontakt na neho sa zmenu na inom stojane. Vianočný záťah 
stratí. Aj pre lepšie riešenie takýchto situácií vandalov skončil podobne, tento raz si však 
sme pre všetkých pripravili oznam o takých-odlomené svietidlo aj zobrali so sebou. Za 
to skutočnostiach a plánujeme ho uverejniť peniaze, ktoré budú použité na nákup ná-
na úradnej tabuli mesta, v oznamoch na cin-hradných dielov na týchto svietidlách, moh-
toríne a tiež na internetovej stránke mesta. li byť vykonané iné práce nielen na cintorí-
Touto cestou prosíme všetkých, ktorí by ve-ne, ale aj inde v meste. 
deli zistiť akékoľvek údaje o takýchto hrobo-Keď s odstupom hodnotím investície určené 
vých miestach, aby nám poskytli potrebné na zveľaďovanie miestneho cintorína, mu-
informácie. Budeme za ne vďační. Zrušiť sím povedať, že mu doteraz nebola venova-
hrobové miesto je veľmi chúlostivá záleži-ná taká pozornosť, ako v priebehu posled-
tosť, ktorá sa môže nepríjemne dotknúť kaž-ných rokov. Začalo sa skromne, vydlážde-
dého z nás a tomu sa chceme vyhnúť. ním priestoru pred domom smútku. V nasle-
Aj tento rok pripravujeme výrub poplatkov dujúcom roku sa dlažba rozšírila na druhú 
za prenájom cintorínskych miest v letných stranu domu smútku, v ďalšom roku nasle-
mesiacoch júl a august. Občania, ktorí chcú dovala prvá etapa budovania chodníka spo-
poplatok uhradiť skôr, môžu tak urobiť na lu s uložením vodovodného potrubia a 
Mestskom úrade v Leopoldove. rozvodom rozhlasového vedenia. V minu-

Viera Lietavoválom roku bola dokončená ďalšia fáza opra-
foto: morma
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redakčne upravené
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Ako sme sa zabávali na Silvestra

Po príjemných skúsenostiach z predchá- minútach nenávratne poškodí mozog a zo 
dzajúceho roku 2008 sa aj tentoraz stretli čle- zraneného sa môže stať navždy mrzák.
novia i nečlenovia Slovenského červeného Preto nestačí len privolať rýchlu zdravot-
kríža v jedálni v Leopoldove, aby sa pri ná pomoc – tá nemusí byť tak blízko, aby 
hudbe a dobrom občerstvení rozlúčili stihla prísť do piatich minút. Naučte sa teda aj 
s rokom 2008 a privítali rok 2009. Sil- vy vdýchnuť život. Naučte sa poskytnúť 
vestrovská zábava, pod patronátom predsed- pomoc svojim blízkym, priateľom a známy-
níčky SČK Anny Piknovej, sa niesla vo vese- m. Naučte sa pomáhať. Veď čo je cennejšie 
lom duchu; mnohých potešila zaujímavá ako ľudský život?
tombola. O skvelú organizáciu a príjemnú Územný spolok Slovenského červeného 
atmosféru sa postaral pán Pikna. Pri dobrom kríža v Trnave na Botanickej 32 organizuje 
vínku a tanci sa silvestrujúci zabávali do sko- celoročné kurzy prvej pomoci pre širokú 
rého rána a s dobrým pocitom a rezkým kro- verejnosť. Prihláste sa na čísle 033/55 22 
kom vykročili do nového roka s prianím zdra- 630, 7342667.
via, šťastia a osobných úspechov a so žela-
ním stretnúť sa o rok zas. Aktivity SČK

MS-SČK v Leopoldove oznamuje všetkým 
Naučte sa vdýchnuť život darcom krvi, že odbery v roku 2009 sa usku-

Úrazy sa stávajú denne, choroby prichá- točnia ešte 15. 6. 2009 a 19. 10. 2009.
dzajú náhle a nečakane. Ak sa čosi také stane SČK organizuje zatiaľ ako jediný zdravotníc-
vašim najbližším, môžu pri ťažkých poško- ku prípravu pre žiadateľov o vodičské opráv-
deniach organizmu, keď sa zastaví dýchanie nenie. Cena tohto kurzu je 800,- Sk (asi 26,5 
a srdce, o ich ďalšom osude rozhodnúť tí, čo eura), pre členov SČK alebo darcov krvi sta-
sú na mieste nehody. Možno nimi budete novila výkonná rada SČK zľavu 50 percent.
práve vy. Viete poskytnúť prvú pomoc? Bez 
nej sa totiž v takýchto prípadoch po piatich (apkn)

Šťastný nový rok
Vinšujem vám v roku novom
teplé slnko nad domovom,
dobré skutky s dobrým slovom,
zdravia, šťastia akurát,
aby vás mal každý rád.
Nech vám dá Boh požehnania,
k tomu nech vám dá i zdravia
a zachová od škody,
od zármutku, od zlých ľudí,
od všetkého, čo život tvrdí,
od každej zlej príhody.
Nech vás Pán Boh dobrotivý
v tomto roku novom živí,
dá vám zdravia, šťastia veľa.
To vám všetkým vrúcne želá
Slovenský červený kríž.

Ď akujeme 
Keď sa zamyslíme nad rozprávkou O dvanástich mesiačikoch, zistíme, že mesiace roka sú 
ako náš život. Január – novorodenec, február, marec – batoľa, apríl, máj – pubertiak, jún, 
júl, august – statný junák, september, október – zrelý muž, december – starý deduško.
A hoci je z nich december najstarší, veľa ponúka. Najkrajšie sviatky roka – Vianoce 
Narodenie Pána. Čas pokoja, lásky, radosti, tolerantnosti a príjemných stretnutí v kruhu blíz-
kych i priateľov. Také stretnutie ponúkol vlaňajší 6. december v jedálni základnej školy aj 
členom Slovenského zväzu telesne postihnutých civilizačnými chorobami v Leopoldove. 
Posedenie, na ktorom predsedníčka pani Petrášová zrekapitulovala činnosť za rok 2008 
otvoril Štefan Kováčik, o antidiskriminačnom zákone hovorila Jozefína Horniaková a krás-
nym vianočným príhovorom oslovila prítomných Irena Ondrejáková. Nezabudli sme ani 
na jubilantov, ktorým sme zablahoželali a odovzdali malé darčeky. A pretože bolo práve 
Mikuláša, radosť sme darčekmi urobili aj  našim zlatým deťom Ľubkovi Klčovi, Stanke Čuri-
lovej, Paťkovi Bistákovi, Majke Galovej a Jamborovej. K najkrajším chvíľam tohto posede-
nia patrili práve ich rozžiarené očká, úsmevy a úprimná a čistá radosť. O chutné jedlo sa 
postarala kuchárka pani Hudáková. Nechýbala ani kávička a nielen dobre vyzerajúce, ale 
aj dobré koláčiky, ktoré pripravili naše šikovné gazdinky. Ďakujeme! Po žrebovaní tomboly 
posedenie podfarbené vianočnými melódiami pokračovalo vzájomnými rozhovormi. Bolo 
nám príjemne a sme radi, že napriek nášmu ťažkému ochoreniu sme aj vďaka pomoci 
našich sponzorov mohli spolu prežiť pekné chvíle. Naše srdečné Ďakujeme patrí 
Jaroslavovi Hanidžiarovi, manželom Mihálikovcom, obci Červeník zastúpenej Františkom 
Červeným. A osobitne – za príjemnú spoluprácu a celoročnú pomoc aj finančné i vecné 
sponzorské dary mestu Leopoldov zastúpenému primátorom Milanom Gavorníkom.

Hilda Repová
redakčne upravené

Štebotá, štebotá vtáčik z hájička,
že bola zlatá svadbička.
Naši milí členovia, manželia Kuzmoví,
mali dňa 17. januára 2009 veľký sviatok,
oslavovali jubileum, 50. výročie sobáša.
Pri tejto príležitosti si dovoľujeme
popriať im všetko len to
najlepšie, najpríjemnejšie.

Milí manželia, oslávenci!
Nech Vám život plynie ako čistá voda,
šťastie Vám želá každý, kto Vám ruku
podá, k tomu pevné zdravie, celé more
lásky a na duší žiadne vrásky. Aby sa
Vám splnili všetky Vaše túžby, želania
a ďalšie roky Vášho spoločného života,
boli také krásne ako doterajšie najkrajšie
chvíle vo Vašom vzácnom, láskyplnom,
šťastnom manželstve.

Z celého srdca Vám prajú členovia SZTP - ZPCCH
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Milan Hlavienka Ferdinand HollnsteinerTimea Korosiová
Elena Klačková Ivan PachMatúš Mišut
Anna MuchováSamuel Juczak

Miroslav Šiatkovský

Jubilanti Otília Gonová

Margita Luhová60-rokov
Mária Slováková Emília OttingerováŠtefan Boleček

Ján SzemeneyŠtefan Halan
Viera Holkovičová

Barbora GrymováAnna Kováčová Jubilantom blahoželáme!
Jozefína HaverováEmília Manásová

Ján Huďagy st.Štefan Sovič
Teodor PecháčDana Uherčíková

Peter Blaško
Stanislav Gubala
Vlasta Gurinová Anna Bencová

Marián Krumpál Františka Košťálová
Drahomíra Vančová Emil Marcinka

Vincent Slovák
Emil Vnučko

Eva Beláková Česť ich pamiatke.
Milan Karaba

Božena Opátová Anna Grnová Pripravila V. Lietavová

Narodili sa

70-rokov 84-rokov

87-rokov

75-rokov

93-rokov

80-rokov

Opustili nás

Júlia Horváthová

Leander Hromada
81-rokov

Ľudmila Piskláková

Tibor Vančo

Pavlína Cisariková

Johana Sahulová

65-rokov Alžbeta Michaličková

83-rokov
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Mesto Leopoldov – odbor evi-
dencie obyvateľov upozorňuje 
budúce mamičky a otcov (rodi-
čov dieťaťa), že im zo Zákona č. 
253/1998 o hlásení pobytu obča-
n o v ,  v  z n e n í  Z á k o n a
č. 454/2004 v znení neskorších 
zmien a doplnkov vyplýva po-
vinnosť oznámiť narodenie die-
ťaťa pracovisku evidencie oby-
vateľov mestského úradu a záro-
veň ho prihlásiť k trvalému poby-
tu. So sebou si treba priniesť ori-
ginál rodného listu, ktorý praco-
visko evidencie po vykonaní po-
trebných úkonov vráti rodičom 
dieťaťa nazad.

V praxi to znamená, že rodi-
čia dieťaťa (alebo jeden z nich) 
po vybavení matričného dokladu 
v mieste narodenia prídu udalosť 
ohlásiť aj s rodným listom na pra-
covisko evidencie obyvateľov 
MsÚ Leopoldov. Predložia rodný list, prihlásia dieťa na trvalý pobyt, uhradia správny po-
platok 100,-- Sk (3,32 €) za potvrdenie o trvalom pobyte a môžu vybaviť kartičku po-
istenca pre dieťa v príslušnej zdravotnej poisťovni.
Mesto Leopoldov nemá pôrodnicu, takže mamičky rodia v Piešťanoch, Trnave, prípadne 
v inom meste, takže rodný list dieťaťa treba vybaviť na matrike v týchto mestách.
Príklad: Ak sa dieťa narodí vo Fakultnej nemocnici v Trnave, rodičia vybavia rodný list 
dieťaťa na matričnom úrade v Trnave.

Ak majú rodičia pochybnosti, či je ich dieťa prihlásené v evidencii obyvateľov nášho 
mesta, si to môžu overiť osobne alebo telefonicky na pracovisku evidencie MsÚ 
Leopoldov.

Viera Lietavová

Rodič om novorodencovRodič om novorodencovSkarabeus upozorňuje svojich spolupracovníkov, priaznivcov
i občanov, že sme pre vás , ako každoročne, pripravili DVD zo 
svojich podujatí. Formou prezentácií a fotografii tu nájdete podujatia 
od roku 2002. Možno bude pre vás zaujímave pozrieť si vaše ratolesti 
na akciách ako boli pokladovky, letné tábory či živý Betlehem, 
Krížová cesta a iné. Fotografie a prezentácie vám poskytneme za cenu 
média s obalom. DVD je optimalizovane k sledovaniu na klasickom 
televíznom prijímači pomocou bežného prehrávača. Informácie: 
0907 622 909, 0902 324 445.



27

Spoloč enská kronika
Január- február 2009 Mária Rihová Helena Guľová

Alžbeta Špacírová Helena Hladká
Marta Vatterová Jozef Iľko
Emília Zemková Mária Kleimanová st.Sofia Kyjaci

Laura Matovičová
Aleš Adrián Levčík

Milan Hlavienka Ferdinand HollnsteinerTimea Korosiová
Elena Klačková Ivan PachMatúš Mišut
Anna MuchováSamuel Juczak

Miroslav Šiatkovský

Jubilanti Otília Gonová

Margita Luhová60-rokov
Mária Slováková Emília OttingerováŠtefan Boleček

Ján SzemeneyŠtefan Halan
Viera Holkovičová

Barbora GrymováAnna Kováčová Jubilantom blahoželáme!
Jozefína HaverováEmília Manásová

Ján Huďagy st.Štefan Sovič
Teodor PecháčDana Uherčíková

Peter Blaško
Stanislav Gubala
Vlasta Gurinová Anna Bencová

Marián Krumpál Františka Košťálová
Drahomíra Vančová Emil Marcinka

Vincent Slovák
Emil Vnučko

Eva Beláková Česť ich pamiatke.
Milan Karaba

Božena Opátová Anna Grnová Pripravila V. Lietavová

Narodili sa

70-rokov 84-rokov

87-rokov

75-rokov

93-rokov

80-rokov

Opustili nás

Júlia Horváthová

Leander Hromada
81-rokov

Ľudmila Piskláková

Tibor Vančo

Pavlína Cisariková

Johana Sahulová

65-rokov Alžbeta Michaličková

83-rokov

26

časopis obyvateľov Leopoldova
Roèník: 25. Vydáva: Mesto Leopoldov. Adresa redakcie: Hlohovská cesta 2, 920 41 Leopoldov. 
Redakèná rada: Juraj Hladký � predseda, Mária Moravèíková, Kristína Vachanová, Martin Jurč o. 
Asistentka: Marieta Patajová. Telefón: 033/734 22 07. Fax: 033/734 23 88, casopis@leopoldov.sk. 
Vychádza �es�krát roène. Inzercia v redakcii. Cena výtlaèku: 10 Sk (0,33 EUR). Náklad: 499 ks. 
Tlač : VM-print Leopoldov. Distribúcia: Roz�iruje sie� domácich predajcov. Registraèné èíslo: 
Pra/Hr/95/00749.

Mesto Leopoldov – odbor evi-
dencie obyvateľov upozorňuje 
budúce mamičky a otcov (rodi-
čov dieťaťa), že im zo Zákona č. 
253/1998 o hlásení pobytu obča-
n o v ,  v  z n e n í  Z á k o n a
č. 454/2004 v znení neskorších 
zmien a doplnkov vyplýva po-
vinnosť oznámiť narodenie die-
ťaťa pracovisku evidencie oby-
vateľov mestského úradu a záro-
veň ho prihlásiť k trvalému poby-
tu. So sebou si treba priniesť ori-
ginál rodného listu, ktorý praco-
visko evidencie po vykonaní po-
trebných úkonov vráti rodičom 
dieťaťa nazad.

V praxi to znamená, že rodi-
čia dieťaťa (alebo jeden z nich) 
po vybavení matričného dokladu 
v mieste narodenia prídu udalosť 
ohlásiť aj s rodným listom na pra-
covisko evidencie obyvateľov 
MsÚ Leopoldov. Predložia rodný list, prihlásia dieťa na trvalý pobyt, uhradia správny po-
platok 100,-- Sk (3,32 €) za potvrdenie o trvalom pobyte a môžu vybaviť kartičku po-
istenca pre dieťa v príslušnej zdravotnej poisťovni.
Mesto Leopoldov nemá pôrodnicu, takže mamičky rodia v Piešťanoch, Trnave, prípadne 
v inom meste, takže rodný list dieťaťa treba vybaviť na matrike v týchto mestách.
Príklad: Ak sa dieťa narodí vo Fakultnej nemocnici v Trnave, rodičia vybavia rodný list 
dieťaťa na matričnom úrade v Trnave.

Ak majú rodičia pochybnosti, či je ich dieťa prihlásené v evidencii obyvateľov nášho 
mesta, si to môžu overiť osobne alebo telefonicky na pracovisku evidencie MsÚ 
Leopoldov.

Viera Lietavová

Rodič om novorodencovRodič om novorodencovSkarabeus upozorňuje svojich spolupracovníkov, priaznivcov
i občanov, že sme pre vás , ako každoročne, pripravili DVD zo 
svojich podujatí. Formou prezentácií a fotografii tu nájdete podujatia 
od roku 2002. Možno bude pre vás zaujímave pozrieť si vaše ratolesti 
na akciách ako boli pokladovky, letné tábory či živý Betlehem, 
Krížová cesta a iné. Fotografie a prezentácie vám poskytneme za cenu 
média s obalom. DVD je optimalizovane k sledovaniu na klasickom 
televíznom prijímači pomocou bežného prehrávača. Informácie: 
0907 622 909, 0902 324 445.




	Stránka 1
	1-4_01_2009.pdf
	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4

	5-8_01_2009.pdf
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8

	9-12_01_2009.pdf
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12

	13-16_01_2009.pdf
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16

	17-20_01_2009.pdf
	Stránka 17
	Stránka 18
	Stránka 19
	Stránka 20

	21-24_01_2009.pdf
	Stránka 21
	Stránka 22
	Stránka 23
	Stránka 24

	25-28_01_2009.pdf
	Stránka 25
	Stránka 26
	Stránka 27
	Stránka 28


