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Zdá sa vám, že obálka je dnes nesúrodá? Je to vec názoru. Tak, 
ako všetko so všetkým súvisí, patrí aj duša, aj odpad do nášho 
každodenného života. Táto problematika neobíde kresťana, 
moslima, ba ani ateistu. Všetci z času na čas vytesňujeme 
nepotrebné, obťažujúce alebo staré. Obyčajne to nebýva 
celkom jednoduché a bezbolestné a stáva sa, že sa snažíme 
svoje bremeno preložiť na iných. Je zvláštne, že odkladanie 
duševnej záťaže sa zdá byť sofistikovanejšie ako odkladanie 
odpadu z našich domácností. Vieme však, že realita býva iná. 
Svoje kríže si väčšinou nesieme sami, aj keď ustavične hľadáme 
a niekedy aj nachádzame pomoc.
Je sympatické, ak ľudia začínajú chápať, že nezodpovedné 
nakladanie s materiálnym odpadom môže priamo súvisieť aj
s našimi duševnými boľačkami. Zdá sa, že sa u nás začína
v tomto smere blýskať na lepšie časy.
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Hoci 21. marca v prvom kole prezidentských volieb Ivan Gašparovič, kandidát s najvyšším 
počtom odovzdaných hlasov, nepresvedčil nadpolovičnú väčšinu hlasujúcich Slovákov,
v Leopoldove jeho kandidatúru podporilo 58,86 percenta voličov, ktorí uplatnili svoj man-
dát (spolu so samostatným okrskom v ústave na výkon trestu odňatia slobody a ústavu na 
výkon väzby získal 50,96 % hlasov), čím zvíťazil v prvom kole prezidentských volieb spo-
medzi všetkých kandidátov.
Ďalším prekvapením bola aj podpora druhej najsilnejšej kandidátky Ivety Radičovej, ktorá 

v celoslovenskom meradle získala 38,05 % hlasov, 
v Leopoldove však jej kandidatúru podporilo len 
23,97 % (spolu s ÚVTOS a ÚVV 29,57 %) zúčast-
nených voličov. Zaujímavé je takisto to, že vo vo-
lebnom okrsku č. 4 (ÚVTOS a ÚVV) získala abso-
lútne prvenstvo (hlas jej odovzdalo 48 % voličov).
V troch volebných okrskoch v meste bolo zapísa-
ných do zoznamu oprávnených voličov 3279 voli-
čov a k volebnému aktu pristúpilo 1427 voličov, te-
da 43,52 %. Vo štvrtom okrsku v ÚVTOS a ÚVV bo-
lo zapísaných 976 voličov, svoje hlasovacie právo 
využilo 449 z nich. Vo všetkých štyroch okrskoch 
sa teda na voľbách zúčastnilo 43,48 % oprávne-
ných voličov, čím sa Leopoldov neodlišuje od celo-
slovenskej štatistiky (43,63%). Najnižšiu účasť voli-
čov pritom zaregistrovali členovia volebnej komi-
sie č. 2, v mestskej knižnici, kde prišlo hlasovať len 
39,91 % voličov, najvyššiu účasť zasa v základnej 
škole, kde sa na voľbe zúčastnilo až 50,66 % 
oprávnených voličov.
Výsledky uvádzame podľa okrskov, 4. okrsok
(ÚVTOS a ÚVV) vždy samostatne:

   1.   2.    3. mesto spolu   4. mesto s ÚVTOS a ÚVV
počet opráv. vol. 1095 968 1216     3279 976 4255
odovzdali obálky 437 374 616     1427 449 1876
počet plat. hlasov 435 372 608     1415 435 1850

V nasledujúcej tabuľke uvádzame počet platných hlasov jednotlivých kandidátov. Pomerne 
vyrovnané výsledky pri jednotlivých kandidátov v jednotlivých mestských okrskoch sa ne-
potvrdili vo 4. okrsku:

1. 2. 3. mesto spolu 4. mesto s ÚVTOS a ÚVV
Dagmar Bollová 3 6 9 18 5   23
Ivan Gašparovič 272 228 340 840 116 956
Zuzana Martináková 17 12 12 51 72 123

Milan Melník 12 5 17 34 17   51
František Mikloško 24 33 63 120 7 127
Iveta Radičová 106 83 153 342 216 558
Milan Sidor 1 0 4 5 2     7

Percentuálne vyjadrenie a poradie:
mesto mesto poradie Slovenská republika

   s ÚVTOS a ÚVV
Dagmar Bollová 1,26 % 1,23 % 6. 1,13 %
Ivan Gašparovič 58,86 50,96 1. 46,7
Zuzana Martináková 3,57 6,56 4. 5,12
Milan Melník 2,38 2,72 5. 2,45
František Mikloško 8,41 6,77 3. 5,41
Iveta Radičová 23,97 29,75 2. 38,05
Milan Sidor 0,35 0,37 7. 1,11

V druhom kole volilo o 7 % voličov viac
V účasti na druhom kole prezidentských volieb 4. apríla sa volebná aktivita 
Leopoldovčanov opäť nelíšila od celoslovenského priemeru – v druhom kole prišlo voliť
o viac ako 7 percent voličov (v 1. až 3. okrsku 51,71 %, spolu so 4. volebným okrskom 
50,56 % oprávnených voličov; celoslovenská účasť: 51,67 %). Potvrdili sa tak aj predpokla-
dy prognostikov, že o druhé kolo bude zo strany voličov vyšší záujem, keďže doň postúpili 
už iba dvaja najpreferovanejší kandidáti:

    1.   2.    3. mesto spolu   4. mesto s ÚVTOS a ÚVV
počet opráv. vol. 1086 968 1214     3268 990 4258
odovzdali obálky 533 470 687     1690 463 2153
počet plat. hlasov 529 464 682     1675 452 2127

Aj v druhom kole sa s vysokým náskokom umiestnil Ivan Gašparovič, ktorému v meste odo-
vzdali hlasy viac ako dve tretiny zúčastnených voličov (68,6 %), čím sa ešte viac prehĺbil 
rozdiel v preferenciách s I. Radičovou z prvého kola volieb. Iveta Radičová v druhom kole
v mestských volebných okrskoch získala 31,4 % hlasov.
Výsledky za 1. až 4. volebný okrsok (s ÚVTOS a ÚVV) odzrkadlili tendencie z prvého kola -  
vo 4. volebnom okrsku aj v druhom kole prezidentských volieb s prehľadom zvíťazila
I. Radičová (získala v ňom až 72,12 % platných hlasov):

  1.   2.   3. mesto spolu   4. mesto s ÚVTOS a ÚVV
Ivan Gašparovič 375 323 451     1149 126 1275
Iveta Radičová 154 141 231       526 326   852

Percentuálne vyjadrenie:
mesto mesto s ÚVTOS a ÚVV Slovenská republika

Ivan Gašparovič 68,6 % 59,94 % 55,53 %
Iveta Radičová 31,4 % 40,06 % 43,46 %

Počas volieb nezaregistrovali volebné komisie žiadne rušivé prejavy.
Pripravil Juraj Hladký

I. Gašparovič Leopoldovčanov
presvedčil už v prvom kole
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Diskobar Oceán, predaj alko- ných činov, čiže o 12 viac iné prekvalifikovali na trest-
holických a tabakových vý- ako v roku 2007. Policajtom né činy a v 18 prípadoch o 
robkov deťom či používanie sa z nich podarilo objasniť pr ies tupky ani  neiš lo .  
miestnych komunikácií vo- 96 prípadov, daktoré aj z Vrátane dopravných prie-
dičmi nákladných áut a auto- predchádzajúceho obdobia. stupkov riešili až 1439 
busov... aj to boli otázky, kto- Ako informoval riaditeľ ob- priestupkov, z toho v 1312 
ré poslanci zastupiteľstva vodného oddelenia, objas- prípadoch sa podarilo pá-
adresovali na stretnutí s ria- nenosť trestnej činnosti pá- chateľa zistiť.

diteľom obvodného oddele- chanej na území obvodu Prilby musia mať aj deti
nia PZ SR kpt. Ing. Mariá- vzrástla, ale za vývoj krimi- Poslancov okrem štatistík za-
nom Ižoldom. Okrem toho nality v našom meste podľa ujímali aj daktoré konkrétne 
sa hovorilo aj o inštalovaní neho zodpovedá aj to, že problémy súvisiace naprí-
bezpečnostných kamier pria- Leopoldov je mestom s vyso- klad s parkovaním v okolí 
mo v meste. kým pohybom cudzích diskobaru Oceán, ale v sú-
Príslušníci leopoldovského osôb. Priamo v meste došlo vislosti s cyklistami naprí-
oddelenia Policajného zboru k spáchaniu 93 trestných či- klad aj nosenie ochranných 
SR v minulom roku vybavili nov, z nich sa podarilo zistiť prilieb. Nosenie je povinné 
316 tzv. dožiadaní. Okrem páchateľa zatiaľ v 29 prípa- aj pre deti, ktoré na bicykli 
Leopoldova do ich obvodu doch. Okrem toho policajti vezú napríklad rodičia. 
patria aj susedné obce a na riešili 380 priestupkových ko- Maloletým deťom, ktoré ne-
území obvodu bolo minulý naní, no napokon za odô- budú mať prilbu, pokuta ne-
rok spáchaných 236 trest- vodnené uznali 328 z nich, hrozí, ale kvôli bezpečnosti 

alebo nepovolené parkova-

nie nahlásili buď na obvod-

nom oddelení PZ alebo tele-

fonicky na čísle 158.

Pribudne osem kamier – aj 

na cintoríne

K zvýšeniu bezpečnosti

v meste chce aktívnejšie 

pristupovať aj mesto. V prie-

behu niekoľkých týždňov bu-

dú v centrálnych častiach 

mesta nainštalované štyri 

otočné bezpečnostné kame-

ry – dve priamo na námestí, 

jedna pri tržnici (resp. pri by ju mali svojim deťom za- m. Bežná skúsenosť „z uli-
predajni odevov), ďalšia pri dovážiť. ce“ však hovorí, že podob-
štadióne. Kamerový systém Poslanci takisto upozornili ných preventívnych akcií by 
s tzv. nočným videním by na vandalizmus, za ktorým malo byť viac a takisto rodi-
mal aspoň z dvoch strán mo-neraz stoja mladiství potu- čia by sa mali viac zaujímať 
nitorovať aj školu. Štyri ďal-žení alkoholom. V tejto sú- o spôsob trávenia voľného 
šie stacionárne kamery by vislosti príslušníci obvodné- času svojich ratolestí .  
mali pomôcť riešiť aj dlho-ho oddelenia vo februári Poslancov a vedenie mesta 

uskutočnili preventívno- dlhodobo znepokojuje aj ročný problém s krádežami 

bezpečnostné akcie zame- problém s nepovoleným par- na mestskom cintoríne. 

rané na predaj alkoholic- kovaním alebo prejazdom Osadené budú v každom ro-
kých a tabakových výrob- nákladných automobilov či hu, aby bola pokrytá celá 
kov deťom a mladistvým v autobusov najmä na Goj- plocha cintorína. Primátor
Leopoldove, Maduniciach a dičovej, Nádražnej a Mur- s poslancami vyberali z po-
Trakoviciach. Všetky sa gašovej ulici. Daktorých po- núk troch firiem a celá in-
skončili negatívne, aj keď rušovateľov zákazu už poli- vestícia si z rozpočtu vyžia-
pred dvoma rokmi priamo v cajti riešili v blokovom kona- da vyše 23 tisíc eur (700 ti-
našom meste riešili problém ní a vyzývajú aj občanov, síc Sk).
predaja alkoholu mladistvý- aby pohyb takýchto vozidiel Juraj Hladký

Pozor
na kamery!

Pozor
na kamery!

Bezpečnostná situácia mesta pod drobnohľadom

Trnavská Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave sa zapojila do 10. ročníka Týždňa slovenských 
knižníc. Pri tejto príležitosti pripravila celý rad podujatí – okrem stretnutí s tvorcami kníh a 
súťaží pre deti sa tento ročník zapíše do dejín knihovníctva v Trnave vo viacerých oblastiach. 
Prvou je naplnenie myšlienky oceniť pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc aj obetavých 
a najmä dobrovoľných knihovníkov. „Je to jediná možnosť ako si môžeme uctiť dlhoročnú 
prácu knihovníčok, ktoré sa snažia knižničné služby čo najviac spestriť,“ povedala predsed-
níčka krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov Emília Díteová.
Za okres Trnava organizátori udelili čestné uznanie za rozvoj knihovníctva riaditeľke 

Ocenenie pre knihovníč ku
z Leopoldova
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V Leopoldove vyrastie nová obyt-
ná zóna, ktorá bude situovaná za 
mestom v smere na Hlohovec. 
Realizátori projektu Novopold 
ponúkajú záujemcom možnosť 
bývania v rodinnom dome s tromi 
bytovými jednotkami a v radovej 
zástavbe. Stavbu šesťdesiatich pia-
tich nových bytových jednotiek 
schválili poslanci napriek tomu, 
že lokalita sa nachádza na perifé-

rii mesta, niekoľko desiatok 
metrov za miestnymi bytovkami. 
Plánovaná výstavba domov je roz-
delená do dvoch sekcií. Štrnásť 
rodinných domov s tromi bytový-
mi jednotkami a s rôznymi veľ-
kosťami obytnej plochy poskytne 
až 42 dvoj a trojizbových bytov. 
Ich majitelia môžu rátať aj s tera-
sou, predzáhradkou a záhradkou. 
Parkovať budú pred domom.
V každom trojizbovom byte má byť prízemie s otvorenou obývacou halou, jedálňou a s napo-
jením sa na kuchynský kút. Poschodie je zasa vyhradené pre izby s balkónom, kúpeľňu a šat-
ník. Cez vonkajšie prekryté schodisko sa bude vchádzať do dvojizbových bytov rozdelených 
na obývaciu časť s jedálňou a kuchynským príslušenstvom a na nočnú časť, v ktorej sa nachá-
dza spálňa s hygienickým zariadením. Ďalšou plánovanou súčasťou bytového komplexu je 
23 štvorizbových rodinných domov v radovej zástavbe. Ich výhodou je vlastná garáž.
Obytná zóna bude síce prístupná priamo z Hlohovskej cesty, projektanti ju však umiestnili 
mimo mesta, presnejšie asi 500 metrov od tzv. žandárskych bytoviek. Tento zámer teda 
neposkytne riešenie bytovej otázky, ktoré by rešpektovalo urbanistickú situáciu v 
Leopoldove. To však asi nebude prekážať rodinám, ktoré zápasia s nedostatkom možností 
na bývanie. Ponuka sľubuje vybudovanie infraštruktúry inžinierskych sietí (vodovod, kana-
lizácia, prípojky elektrickej energie, prístupová komunikácia s verejným osvetlením), 
výsadbu zelene a chodníka pre chodcov. Ako nám povedala pracovníčka firmy 
NOVOSEDLÍK Real, s.r.o., Soňa Jančovičová, tieto náklady plánujú realizátori zaplatiť z 
vlastných zdrojov, takže by sa tým nemala zvýšiť cena bytov a rodinných domov. O podpo-
re či predbežnej dohode s vedením mesta Leopoldov zatiaľ nekomunikovali. „Projekt je 
ešte len v prípravnej fáze, kedy zisťujeme potreby potenciálnych záujemcov o kúpu, ich pri-
pomienky, nápady a požiadavky, ktoré chceme zapracovať do konečnej podoby projektu. 
Zatiaľ totiž nemáme stavebné povolenie, takže zmluvy podpisovať nechceme.“ Napriek 
tomu firma už teraz registruje asi 40 až 45 záujemcov.

morma

65 nových bytov a domov65 nových bytov a domov

Univerzitnej knižnice 
Trnavskej  univerz i ty
Mgr. Zuzane Martinkovi-
čovej – pôvodom Hlohov-
čanke, no už dlhoročnej 
obyvateľke nášho mesta. 
Pracovala v niekdajšej 
trnavskej okresnej knižni-
ci, ale aj v detašovanom 
pracovisku knižnice - na 
knižničnom oddelení pri 
Okresnej poľnohospodár-
skej správe v Trnave. Po 
jedenástich rokoch dosta-
la možnosť budovať aka-
demickú knižnicu na 
obnovenej Trnavskej uni-
verzite. A s ú-spechmi sa 
jej to darí – vytvorila z nej 
moderné pracovisko s elek-
tronic-kou databázou. 
„Naša knižnica je predsa-
len trochu iná, najmä 
pokiaľ ide o kategorizáciu 
používateľov, pretože je to 

akademická knižnica. Sme aj verejnou knižni-cou, ale podstatná časť našej odbornej činnosti 
smeruje k študentom a učiteľom našej vysokej školy,“ povedala po ocenení o „svojom“ praco-
visku Zuzana Martinkovičová. Už od mladosti vedela, že knihy sa stanú jej celoživotnou prá-
cou. Nielen pre ich čítanie, ale najmä z pohľadu knihovníctva. „Nechcela som nikdy robiť nič 
iné. Všetko však za mňa vyriešila moja priateľka, ktorá dodnes pracuje v Mestskej knižnici v 
Hlohovci (môžeme prezradiť, že je to riaditeľka knižnice a zároveň aktivistka v občianskom 
združení Exlibris Ad Personam Hlohovec Helena Pekarovičová). Pracovali sme aj v oblasti 
malých javiskových foriem a ona ma nasmerovala ku knihovníctvu. Na Gymnáziu v 
Hlohovci vo mne dozrelo toto rozhodnutie. Ja som vlastne z tohto regiónu nikdy neodišla, len 
počas štúdií do Bratislavy, kde som vyštudovala na Filozofickej fakulte UK na Katedre kniho-
vedy a vedeckých informácií,“ hovorí o svojich začiatkoch Zuzana Martinkovičová. A čo pri-
pravuje pre svojich čitateľov v týchto dňoch? „Spustili sme dotazníkový prieskum o informač-
nej gramotnosti používateľov akademických knižníc. Je to už druhý takýto prieskum a vyhod-
notenia týchto prieskumov budú podkladom pre národný projekt informačného vzdeláva-
nia.“ Opýtali sme sa jej aj na to – ako vníma Leopoldov a leopoldovskú knižnicu. „Ja som 
Leopoldovčanka vydatá. Som pôvodom z Hlohovca aj som sa tam narodila. Hneď po ukonče-
ní vysokej školy som sa do Leopoldova vydala. Leopoldov? Je to najmä rodina a priatelia. 
Samozrejme, zaujímam sa aj o život v Leopoldove a veľmi by som chcela, aby Leopoldov 
napredoval tak ako naša akademická knižnica. Ak ide o leopoldovskú knižnicu, jej používa-
teľkou je najmä moja dcéra. A som rada, že aj jej pomohli, aj keď nemali knihu, tak pracovníč-
ka poradila prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby,“ dodala laureátka ocenenia 
Spolku slovenských knihovníkov Mgr. Zuzana Martinkovičová.

Martin Jurčo
Foto: Knižnica J. Fándlyho
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Slovenský skauting má dávnu históriu. Jeho cieľom je pomôcť mladých ľuďom, aby dosiahli 
fyzický, intelektuálny, sociálny a duchovný rast. Vedúci oddielu slovenských skautov v na-
šom meste je Lukáš Ondriga. Prvá družina skautov vznikla v roku 2000 ako súčasť druhého 
oddielu skautov v Trnave. Táto družina bola chlapčenská a mala 12 členov. Dnes sú v od-
diele aj dievčatá a spolu je ich štyridsať. 

Najbežnejšou formou akcií leopoldov-
ských skautov je výlet do okolia mesta a 
podnikanie náročnejších akcií, akými 
boli napríklad výstup na Molpír, 
Smolenický zámok a výprava k derivač-
nému kanálu pri Váhu. Niektorí skauti 
navštívili Rakúsko a prezreli si tamojšie 
kláštory Durnstein a Melk, vyšli na hrad 
Schallaburg. Súčasťou tohto výletu bola 
aj návšteva Salzburgu, mesta Wolfganga 

Od 1. januára je v platnosti novelizované Podnikatelia a právnické osoby s povinnos-
ťou umiestnenie smetných nádob zaplatia všeobecne záväzné nariadenie o miestnom 
za jeden vývoz 110 alebo 120-litrovej nádo-poplatku za komunálny odpad a drobný sta-
by 2,30 €, v prípade 1100-litrovej nádoby vebný odpad na území mesta. Platobné vý-
16,8 €. Preprava 5-tonového kontajnera sto-mery boli distribuované na začiatku apríla 
jí 57,8 € a uloženie jednej tony odpadu na a podobne ako v minulom období aj teraz si 
skládke 44,5 € (ak si subjekt zabezpečí do-budú môcť občania rozdeliť splácanie po-
pravu vo vlastnej réžii, zaplatí len za ulože-platku vyššieho ako 17 eur (512,14 Sk) do 
nie odpadu).dvoch rovnakých splátok, a to do 15 dní od 
Do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplat-nadobudnutia právoplatnosti (teda prevza-
nosti platobného výmeru (po jeho prevzaní) tia výmeru) a do 30. septembra.
treba uhradiť aj daň z nehnuteľností. Ak je Poplatok za komunálny odpad a drobný sta-
vyššia ako 332 €, môžete využiť možnosť vebný odpad je v prípade fyzických osôb sta-
rozdeliť si ju na štyri rovnaké splátky a uhra-novený na 0,0445 € na osobu a kalendárny 
diť ich nasledovne: 1. splátka do 15 dní, deň. Osoby, ktoré nemajú na území mesta 
ostatné splátky v termínoch do 31. júla, 30. trvalý alebo prechodný pobyt, ale sú opráv-
septembra a 30. novembra.nené používať byt alebo objekt, ktorý nie je 
Poplatky a dane je možné zaplatiť poštovou stavbou, zaplatia 16,25 € za rok. Mesto mô-
poukážkou, bankovým prevodom alebo že v daktorých odôvodnených prípadoch na 
priamo v pokladni na mestskom úrade, čím žiadosť odpustiť alebo znížiť poplatky. 
ušetríte za prevodný poplatok. V budúcnosti Platca dane má takisto právo do 15 dní od 
sa pripravuje aj možnosť bezhotovostnej nadobudnutia právoplatnosti odvolať sa pro-
platby cez terminál VÚB.ti platobnému výmeru.

(jh)

Ako platiť dane
a poplatky?
Ako platiť dane
a poplatky?

Amadea Mozarta. Naša mestská skautská organizácia vydáva aj časopis Dráčik. Vedie ho 
Martin Kaničár a v ňom sa venujú témam o činnosti oddielu, receptom, liečivým rastlinám
i súťažiam. „Chcel by som odkázať všetkým mladým ľuďom, že svet sa nezmení sám. Reči o 
tom, aká je dnešná mladá generácia zlá, nikam nevedú. Radšej by všetci mali podporiť mla-
dých ľudí, ktorí sú ochotní na sebe pracovať,“ hovorí o víziách skautského oddielu
v Leopoldove jeden z členov Pavol Marek. 

(hrse)

Aktivity  leopoldovských  skautovAktivity  leopoldovských  skautov
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(jh)

Ako platiť dane
a poplatky?
Ako platiť dane
a poplatky?

Amadea Mozarta. Naša mestská skautská organizácia vydáva aj časopis Dráčik. Vedie ho 
Martin Kaničár a v ňom sa venujú témam o činnosti oddielu, receptom, liečivým rastlinám
i súťažiam. „Chcel by som odkázať všetkým mladým ľuďom, že svet sa nezmení sám. Reči o 
tom, aká je dnešná mladá generácia zlá, nikam nevedú. Radšej by všetci mali podporiť mla-
dých ľudí, ktorí sú ochotní na sebe pracovať,“ hovorí o víziách skautského oddielu
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(hrse)
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Školské kolo recitačnej súťaže Rozprávkové žame, ktorí nás sprevádzali celým popolud-
vretienko v leopoldovskej základnej škole ním. Po dlhej porade ocenila porota až päť 
nazvali organizátori Motýle v pyžame. detí, ktoré si v náročnej konkurencii viedli 
Výkony dvadsiatich piatich detí rozdelených najlepšie. Prvé miesto si zaslúžene vybojo-
do dvoch kategórií hodnotila trojčlenná po- vala Laura Bokorová s Rozprávkou o zúb-
rota. Na vystúpení každého malého recitáto- koch. Zaujala nielen svojím milým preja-
ra bol dôležitý výber a zvládnutie textu, arti- vom, ale aj výbornou výslovnosťou, zrako-
kulácia, správna výslovnosť a intonácia, ale vým kontaktom s publikom a dobrým výbe-
aj umelecký dojem. Diváci si v podaní ško- rom textu. Druhé miesto patrilo Natálii 
lákov vypočuli ukážky od klasických rozprá- Bunčekovej, ktorá nás poučila o tom, Čo ro-
vok až po tie moderné. Niektorí svoje preja- bia múdre mamičky. O druhé miesto sa s 
vy zvládli výborne, iným jazyk zviazala tré- ňou delil Adam Štetka s príbehom Ako išli 
ma. Podľa slov organizátorky súťaže Renáty šteniatka hľadať slniečko. Tretie miesto zís-
Miklošovej však každý účastník prispel k to- kali Janka Petrusová a Terezka Halásová.
mu, aby bola prechádzka po svete fantázie Druhá časť Rozprávkového vretienka síce 
pre publikum príjemným zážitkom. Víťazi ponúkla menšiu účasť interpetov, napriek to-
oboch kategórií budú v blízkej budúcnosti re- mu sa osem starších recitátorov nenechalo 
prezentovať svoju školu na okresnom kole sú- zahanbiť. Prvé miesto si zaslúžil Adam 
ťaže v Hlohovci. Likavčan s rozprávkou O kozliatkach, druhá 
Kategória mladších detí (do štvrtého ročníka) skončila Silvia Petrášová a v jej podaní Lev, 
bola zárukou bohatého programu. Až se- šatník a čarodejnica a tretia Marcelka Špací-
demnásť vystúpení odštartovala Lenka rová nám porozprávala o tom, aké to je, keď 
Danihelová ako jeden z troch motýľov v py- Čert slúži.

Recitačné súťaže sú dobrou príležitosťou pre 
deti, aby pracovali na zlepšení svojho preja-
vu a výslovnosti, ale aj na odbúranie trémy 
vystúpiť na verejnosti. Na leopoldovskej pro-
menáde rozprávok sa však všetky deti sprá-
vali ako prajné publikum a svojich spolužia-
kov podporili nielen potleskom, ale aj po-
zornosťou. Tú si zaslúžili všetci - učiteľky, žia-
ci aj rodičia, pretože venovali svoju námahu 
a úsilie do aktivity, ktorá je zároveň aj akousi 
reklamou rozprávok. Nie však televíznych, 
ale tých knižných, ktoré deťom, no aj dospe-
lým stále ponúkajú oveľa väčší priestor pre 
fantáziu ako televízna obrazovka.

morma

V súvislosti s uhrádzaním miestneho poplatku za komunálny odpad a za drobný staveb-
ný odpad je podľa všeobecne záväzného nariadenia možné požiadať mesto o zľavu, ak:
- sa poplatník dlhodobo zdržiava v zahraničí a doloží to adekvátnym dokladom

s uvedením dĺžky pobytu (zľava až 100 %),
- ide o pracujúceho s výkonom práce mimo trvalého bydliska na území SR s prechod-

ným pobytom v mieste pracoviska z ročného poplatku na jednu osobu  (zľava 50 %; 
žiadateľ doloží potvrdenie o spôsobe ubytovania – napr. nájomnú zmluvu... a 
doklad o zaplatení poplatku na príslušnom obecnom úrade),

- ide o študenta strednej alebo vysokej školy na území SR s prechodným pobytom
v mieste školy z ročného poplatku na jednu osobu (zľava 50 %; žiadateľ predloží 
potvrdenie o návšteve školy a o ubytovaní),

- ide o rodinu, ktoré majú 4 a viac nezaopatrených detí, podmienkou priznania zľavy 
pre deti staršie ako 16 rokov je potvrdenie o návšteve školy (zľava 20 % z ročného 
poplatku rodiny).

Od dane z pozemkov sú oslobodené pozemky, ktoré využívajú školy, ďalej pozemky, 
na ktorých stoja parky, cintoríny, galérie, kiná, kultúrne domy a podobne. O zníženie 
dane možno požiadať:
- v prípade stavieb na bývanie a bytov, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako

65 rokov, občania v hmotnej núdzi, 
občania s ťažkým zdravotným postihnutí-
m, držitelia preukazu občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím s potrebou 
sprievodcu, ale aj prevažne alebo úplne 
bezvládni občania, ktorých stavby alebo 
byty slúžia výhradne na ich trvalé bývanie 
(zľava 50 %),

- v prípade garáží, ktorých vlastníkmi sú 
občania starší ako 65 rokov, občania
s ťažkým zdravotným postihnutím, drži-
telia preukazu občana s ťažkým zdravot-
ným postihnutím s potrebou sprievodcu, 
ktoré slúžia pre motorové vozidlo 
používané na ich dopravu (zľava 50 %).

Občania, ktorí správcu dane (mestský úrad) 
žiadajú o zníženie dane, sú povinní predložiť 
hodnoverný doklad preukazujúci dôvod zní-
ženia dane (potvrdenie o výške príjmov, preu-
kaz ŤZP a ŤZPS, rozhodnutie o bezvládnos-
ti...). Bližšie podmienky určuje všeobecne záväzné nariadenie č. 66/2008.

(jh)

Máte právo na odpustenie
alebo

zníženie poplatkov a daní?

PromenádaPromenáda

rozprávkamirozprávkami
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Nezdanený lieh našli aj v Leopoldove
Polícia a colníci najnovšie vyšetrujú prípad, 
keď skupina mužov vyvážala lieh z leopol-
dového liehovaru a ďalej ho aj s esenciami 
distribuovala do pohostinstiev. Počas dva 
dni trvajúcich prehliadok colníci zaistili
2 086 litrov liehu, esencie na ochutenie a 
minerálny olej. Celková škoda na spotreb-
nej dani presiahla 21 600 eur. Od minulo-
ročného októbra do 27. marca tohto roka sa 
skupine z podniku podarilo vyviezť asi štyri-
tisíc litrov liehu, čím spôsobili škodu asi 40 
tisíc eur len na spotrebnej dani. Akcia sa za-
čala pred liehovarom, kde colníci zastavili 
automobil Opel Astru, ktorá viezla šesť 25-
litrových nádob s 96-percentným liehom, 
ktoré len pár minút predtým naplnili. Podľa 
slov hovorkyne Colného riaditeľstva SR 
Martiny Kerekovej 34-ročný vodič z Tra-
kovíc spolupracoval s dvoma zamest-
nancami. Jeden z nich, pracovník súkrom-
nej bezpečnostnej služby, mal priamo v pod- Talent roka 2008 je z Leopoldova
niku  na starosti to, aby skupina nebola od-

Tomáš Kusý získal v minulom roku cenu 
halená, druhý plnil nádoby liehom a cez ne-

Talent roka od predstaviteľov Vyššieho územ-
používanú bránu ich odovzdával ďalej. 

ného celku (VÚC). Toto ocenenie za športo-
Colníci vykonali prehliadky aj v pohostin-

vé úspechy mu odovzdal predseda VÚC 
stvách v Leopoldove, Šulekove a v Hlohovci 

Tibor Mikuš v Divadle Jána Palárika
a pri domových prehliadkach našli takmer 1 

v Trnave. Mladý Leopoldovčan sa tak ocitol 
500 litrov liehu s rôznou koncentráciou al-

v spoločnosti významných športovcov, na-
koholu, esencie na ochutenie liehu (boro-

príklad strelkyne Daniely Bartekovej či te-
vička, koňak, vodka) a destilačný prístroj na 

nistky Magdalény Rybárikovej. Tomáška na 
vodu používanú na riedenie liehu. V Seredi 

toto ocenenie navrhol Roland Osvald, jeden 
z tejto „dodávky“ zaistili ďalších 450 litrov 

z organizátorov Olympiády všestrannosti de-
liehu a 20 litrov destilátu. Colná správa zača-

tí predškolského veku, na ktorej Tomáš zvíťa-
la v tejto veci trestné stíhanie z dôvodu po-

zil. Ako nám povedal, svoje prvé veľké víťaz-
dozrenia z troch činov - zo spáchania nepo-

stvo, vytúžený pohár, medailu aj ocenenie si 
volenej výroby liehu, porušenia predpisov o 

bude ešte dlho pamätať: „V Trnave bola so 
štátnych technických opatreniach na ozna-

mnou pani učiteľka zo škôlky a mamička. 
čenie tovaru a podozrenia zo spáchania krá-

Najväčšiu radosť som mal z pohára a z me-
deže. Páchateľom hrozí trest odňatia slobo-

daily, ale potešila ma aj vecná odmena.“ So 
dy do troch rokov.

svojím úspechom sa podelil aj s deťmi a uči-
(jh)

teľkami v škôlke. Tie si pozreli víťaznú trofej 

Zber nebezpečného odpadu mal 
úspech
Týždeň po Veľkonočných sviatkoch sa v are-
áli leopoldovského zberného dvora usku-
točnil zber nebezpečného odpadu. Leo-
poldovčania tak mali možnosť zbaviť sa sta-
rých pračiek, chladničiek, farieb, olejov, žia-
riviek, batérií a iného odpadu. V sobotu od 
deviatej do dvanástej hodiny prišilo niekoľ-
ko desiatok ľudí, ktorí naplnili takmer celý 
kontajner.

morma

Struč neStruč ne

a pochutili si aj na koláčoch od Tomášovej neunikol žiaden neporiadok. Hádam takýto 
mamy. Svoje športové kvality chce chlapec v dobrý zámer dokáže inšpirovať deti, ale aj 
budúcnosti rozvíjať, aby mohol skúšať šťastie dospelých, aby zo svojho okolia nerobili sme-
aj v ďalších športových súťažiach. Dráha pro- tisko. Veď po čistej ceste sa do školy či do 
fesionálneho športovca ho však zatiaľ nelá- práce ide každému určite lepšie.

mormaka, chcel by byť požiarnikom.
Helena Foltánová Udalosti Veľkej noci v Leopoldove 

redakčne upravené 
opäť ožili

(Ne)potrebné oblečenie Aj tento rok katolícki veriaci v Leopoldove 
Na jar sa v Leopoldove už tradične zbieralo zorganizovali dramatizovanú Krížovú cestu 
nepotrebné šatstvo. Zber sa uskutočnil pod cez mesto. Do sprievodu, ktorý prechádzal 
záštitou občianskeho združenia Diakonie od kostola a cez Trolasky až na cintorín, sa 
Broumov - Centrum sociálních služeb tak zapojilo aj štrnásť dobových postáv a rov-
Broumov, zařízení sociálních služeb Úpice, naký počet nositeľov krížov, symbolov 
Praha. Táto organizácia sa venuje pomoci ľu- Ježišovho utrpenia a štrnástich zastavení 
ďom, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v krí- Krížovej cesty. Rímski vojaci s kopijami, 
zovej životnej situácii. Pomáha im osa- Panna Mária, Šimon, Veronika, plačúce že-
mostatniť sa a nájsť svoje miesto v spoloč- ny a Ježiš oživili modlitby a reálnejšie zná-
nosti. Špecializuje sa na prácu s darovaným zornili udalosti, ktoré pre cirkev znamenajú 
textilom, kuchynským riadom a inými veca- základ viery.
mi, ktoré zbiera a tak získava nielen morma
prostriedky na bezprostrednú pomoc, ale aj 
nové pracovné miesta pre ťažko zamestnan-
teľných ľudí. Organizácia ročne spracuje 
niekoľko ton textilu a z Leopoldova k nim 
tento raz pribudlo 60 vriec, teda asi 150 kilo-
gramov.

morma

Jarná brigáda školákov
Pred veľkonočnými prázdninami si deti zo zá-
kladnej školy užili deň v prírode. Von ich 
však nevylákalo len príjemné počasie a sln-
ko. Po oteplení spoza trávy či iných porastov 
vykuklo aj množstvo odpadkov, ktoré dote-
raz skrýval sneh. A tak žiaci aj pani učiteľky 
spojili príjemné s užitočným a ohrievali sa na 
slnku pri jarnej brigáde v meste. Leopoldov 
sa tak premenil na mravenisko detí, ktorým 
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Nezdanený lieh našli aj v Leopoldove
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niku  na starosti to, aby skupina nebola od-
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(jh)

teľkami v škôlke. Tie si pozreli víťaznú trofej 
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morma

Struč neStruč ne
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mormaka, chcel by byť požiarnikom.
Helena Foltánová Udalosti Veľkej noci v Leopoldove 

redakčne upravené 
opäť ožili
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Žiaci leopoldovskej základnej školy „si 
pokecali“ so skutočným spisovateľom, 
ktorý im rozumie, lebo sa ich duši ne-
ustále približuje prostredníctvom svo-
jich kníh. Roman Brat má na svojom 
konte niekoľko kníh pre deti a mládež, 
ale aj pre dospelých. Niektoré z nich 
dokonca pozbierali rôzne ocenenia. 
Napríklad Tvrdohlavý baran získal 
Cenu Bibiany a Slovenskej sekcie IBBY 
za Najlepšiu detskú knihu jari roka 
2001, Pochabý škriatok zasa Cenu 

Kráľa čitateľov Mestskej knižnice v Piešťanoch za rok 2003 a najnovšie dielo Môj anjel sa 
vie biť z roku 2007 sa pýši cenou Zlatá rybka – najlepšia kniha roka 2007. Spisovateľ sa 
okrem písania venuje aj prekladaniu zo španielčiny, dlhé roky pôsobil ako redaktor lite-
rárnej redakcie v Slovenskom rozhlase a za šírenie hispánskej kultúry mu španielsky kráľ 
Juan Carlos v roku 2008 udelil Kríž oficiera Rádu za občianske zásluhy. V súčasnosti pra-
cuje ako hlavný dramaturg hranej tvorby v Slovenskej televízii. V leopoldovskej knižnici
s deťmi debatoval o písaní, rozprávkach, ale aj o rôznych veselých príhodách zo svojho ži-
vota. Spoločne si pozreli CD ukážku o knihe Môj anjel sa vie biť a pán spisovateľ deťom 
prečítal aj úryvok zo svojej ešte len pripravovanej knihy. Knihovníčka Kornélia 
Danihelová, ktorá besedu organizovala, stretnutie s Romanom Bratom považuje za jedno 
z najvydarenejších posledných podujatí knižnice: „Dokázal deti zaujať a pobaviť, ale záro-
veň im povedal aj veľa nových informácií. To je pre ne veľmi dôležité, aby sa mohli učiť 
prostredníctvom toho, čo ich zaujme. Roman Brat s nimi živo komunikoval a deti boli ak-
tívne. On pozná ich svet a vie sa im prihovoriť nielen ako spisovateľ.“

morma

Mladých a nádejných adeptov na štúdium a Uhorska, ktorého súčasťou bolo i Slovensko, 
výskum regionálnej histórie nie je veľa. V boli známe pevnosti Nové Zámky a 
Leopoldove však môžeme nájsť napríklad štu- Komárno. Po dobytí Nových Zámkov sa zača-
dentku 3. ročníka Právnickej fakulty lo v roku 1665 so stavbou tretej pevnosti. 
Trnavskej univerzity v Trnave Luciu Šimuno- Mala stáť na močaristej pôde pri Váhu oproti 
vú. Zaujíma sa nielen o svetové a národné Hlohovského zámku, kde v tom čase sídlil 
dejiny,  psychológiu a prírodné vedy,  ale aj o turecký beg. Príchod ľudí, ktorí sa podieľali 
históriu mesta a pevnosti.  A práve s touto na jej stavbe, znamenal dva významné fakty. 
tematikou sa zúčastnila na viacerých súťa- Bol to vznik Mestečka situovaného neďaleko 
žiach v odbore história, v ktorých  sa umiest- pevnosti a v ňom následná stavba kostola slú-
nila na popredných miestach. V rámci stre- žiaceho  robotníkom, ktorí sa tu natrvalo usa-

dili. Už v roku 1671, čo bolo 6 rokov 
po začatí a 2 roky po ukončení prác 
na pevnosti, sa začalo i so samotnou 
stavbou kostola.
Možno teda hovoriť o jeho stavbe a 
interiéri ako o typickom barokovom 
kostole?
Barok ako umelecký sloh chronolo-
gicky nasleduje po renesancii. Jeho 
cieľom je útok na ľudské zmysly, osla-
va Boha. Interiér Kostola sv. Ignáca
z Loyoly dokazuje skutočné znaky 

doškolskej odbornej činnosti v roku 2006 baroka, čo možno vidieť na klenbách kosto-
postúpila s témou Stredoveké opevnenia, la, ktoré sú rovnomerné. Sochy na hlavnom 
medzi ktoré patrí aj Leopoldov, až do celo- oltári sú pozlátené a typickými sú i adorujúci 
slovenského kola. Venuje sa však aj niekdaj- anjeli. Celé vnútro má bohatú výzdobu. 
šiemu leopoldovskému Kostolu sv. Ignáca a Stavba ako taká však nie je typicky baroková, 
pripravila aj prednášku vychádzajúcu z vežu kostola možno označiť za neoromán-
vlastných výskumov. Ako sama tvrdí, k láske sku. Pre mladú generáciu obyvateľov 
k histórii ju priviedol jej starý otec Viliam Leopoldova zostávajú pod rúškom tajomstva 
Srdoš. Lucia Šimunová nám o leopoldov- i mnohé zaujímavosti, ako napríklad aj tie, že 
skom kostole či o leopoldovských kostoloch kostol viackrát vyhorel. Do dnešných čias 
povedala viac... bol kostol viackrát skúšaný prírodnými živla-
Kedy sa začalo s výstavbou prvého leopol- mi – ohňom a vodou. V roku 1683 dal veliteľ 
dovského kostola? pevnosti Kielmansegg vypáliť Mestečko
O 16. a 17. storočí možno hovoriť ako o čase, z obavy, aby neslúžilo kurucom a Turkom 
keď Turci uskutočňovali výboje do strednej a ako skrýša. Žiaľ, zhorel aj pôvodný drevený 
západnej Európy. Začali sa  stavať protiturec- kostol. Až o pár rokov neskôr vyplatili 
ké opevnenia. Na území vtedajšieho Mestečku odškodné od veliteľa pevnosti za 

dve 

Pohnutá históriaMesiac knihy s Romanom BratomMesiac knihy s Romanom Bratom

leopoldovského kostolaleopoldovského kostola
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hrobe sv. Anny Uhorskej sa stalo množstvo 

zázrakov. Pravý bočný oltár, nazývaný aj 

oltár Panny Márie, má v strede plastiku Piety 

Sedembolestnej Panny Márie a po jej stra-

nách sa nachádzajú sochy sv. Jána Mária 

Vianney a sv. Vendelína. Vo výklenku ľavého 

bočného oltára sa nachádza socha sv. Jozefa 

a po jeho stranách sa nachádzajú sochy sv. 

Floriána a sv. Anny, matky Panny Márie.

Pozrime sa i na chorus a z chora do veže...

Nachádza sa tam jeden z najkrajšie znejú-

cich organov z dielne majstra Martina Šaška 

a Vincenta Možného. Bol zostrojený v prvej 

polovici 19. storočia. Počas prvej svetovej 

vojny zrekvirovali vojaci píšťaly a po vojne 
to, že bolo vypálené. Finančné prostriedky sa 

boli nahradené inými píšťalami z nekvalitné-
použili  aj na stavbu nového kostola. V roku 

ho kovu. Veža kostola zostáva pre obyvate-
1728 znovu kostol vyhorel. Opäť museli oby-

ľov nedotknutá. Z nej  ľudia počúvajú údery vatelia Mestečka postaviť nový, tento raz ho 
zvonov.  Hlavný zvon takzvaný Veľký zvon, postavili z milodarov občanov okolitých 
bol zhotovený v roku 1921 z milodarov obča-miest a obcí. Na začiatku 19. storočia zapla-

vili obec vlny rozbúreného Váhu. Voda pod- nov mesta a farníkov. Odliali ho bratia 
myla aj múry kostola. Oheň opäť zaúradoval Fisherovci v Trnave. Na ňom sa nachádza 
ešte raz, a to počas Slovenského povstania, prekrásna kresba anjela. Okrem hlavného 
teda v období tzv. meruôsmych rokov 1848 - zvonu sa nachádzajú vo veži aj ďalšie dva, 
1849. Zničil vežu, strechu kostola a čiastoč-

ktoré sú v porovnaní s ním podstatne menšie.  
ne aj jeho vnútro.

Keď vyjdeme von z kostola hlavným vchodo-
Prečo práve kostol v Leopoldove má za 

m, naskytne sa nám pohľad na kamennú patróna sv. Ignáca?
sochu. Vieme o nej viac?Keďže stavba prvého kostola v Mestečku sa 
Je to kamenný mariánsky rokokový stĺp  z uskutočňovala pod záštitou jezuitov a tí v 

ňom vykonávali duchovnú službu, jezuiti polovice 18. storočia na ktorom je socha 
kostol zasvätili sv. Ignácovi, ich zakladateľo- Panny Márie s malým Ježiškom v rukách. Stĺp 
vi. Stalo sa tak v roku 1712, keď bol posväte- je umiestnený v kamennej pletencovej ohra-
ný už znovu postavený kostol, pretože de. Možno v ňom nájsť asociáciu so stĺpom, 
pôvodný drevený kostolík vyhorel. Vplyv 

ktorý sa nachádzal v pevnosti pred Kostolom 
jezuitov nemožno spochybniť. Svedčí o tom i 

sv. Leopolda. Tento bol však spolu aj so stĺ-
nápis na hlavnej klenbe kostola, ktorý vysti-

pom v päťdesiatych rokoch 20. storočia  zbú-huje ich heslo v skrátenej forme: ,,Všetko pre 
raný. Líšili sa len v tom, že socha pred kosto-väčšiu slávu Božiu“.
lom v pevnosti nemala striešku, bola drevená Zobrazenia ktorých významných svätcov sa 
a Panna Mária nedržala v rukách dieťa, ale nachádzajú na hlavnom a dvoch bočných 

oltároch? spínala ruky k srdcu. Keďže  mariánsky stĺp je 
Na hlavnom oltári sa nachádzajú sochy  sv. veľmi vzácny, je uznaný za národnú kultúrnu 
Imricha a  sv. Anny Uhorskej. Obaja boli pamiatku. 
potomkami uhorských panovníkov. Na (maj)

Od mája lacnejšie!
Nová nafukovacia športová hala v Leopoldove si veľmi rýchlo získala popularitu špor-
tovcov. Istotne tomu dopomohlo aj to, že najmä v zimnom období iba podobné zaria-
denia dokážu uspokojiť nároky jednotlivých typov športov. Aj keď sama výstavba ha-
ly, jej prevádzka a ďalšie investičné zámery mesta spojené s ňou sú finančne náročné, 
jej návštevníci sa istotne potešia informácii, že hala bude slúžiť verejnosti aj v letnom 
období (zatiaľ teda celoročne); ba dokonca so zvýhodneným vstupným. Dohodli sa 
na tom poslanci mestského zastupiteľstva na svojom marcovom zasadnutí.
Od 1. mája tak budú športovci platiť za hodinu 5 eur. V minulom roku mestský rozpo-
čet rátal s nákladmi na výstavbu haly s čiastkou 5,5 milióna Sk, v tomto roku sa pred-
pokladá preinvestovanie vyše 111 tisíc eur (3 345 000 Sk); z toho takmer 50 000 € na 
práce ešte súvisiace s výstavbou haly, takú istú čiastku (teda v prepočte 1,5 milióna 
Sk) pohltia energie (len zásoba plynu postačujúca na dvojmesačné prevádzkovanie 
haly stojí asi 8300 €, teda 250 000 Sk), výstavba šatní a WC si vyžiada ďalších 8 300 € 
(250 000 Sk).
Ak by sa nafukovacia hala mala v letnom období „zložiť“, demontáž a opätovná mon-
táž haly s rozmermi 52 a 24 metrov a výškou 9,5 metra by stála ďalších takmer 5 tisíc 
eur (150 000 Sk) a približne na 3800 € (114 000 Sk) by vyšlo vybudovanie prístrešku 
pre uskladnenie jej plášťov a interiéru (veď napríklad len vnútorné osvetlenie zabez-
pečuje 70 svietidiel). Nehovoriac už o letnej údržbe plochy, na ktorom hala stojí, o 
amortizácii spôsobenej preležaním plášťov a podobne. Ak sa ukáže, že športová hala 
bude navštevovaná aj v letnom období, čo je ideálna predstava, a teda ak ju bude ve-
rejnosť využívať, neráta sa do budúcna s jej demontážou na letné obdobie.

(jh)

Š portová hala zostane v prevádzke aj v lete

Časť financií z našich daní sa
každoročne vracia do rúk občanom
Už niekoľko rokov majú všetci zárobkovo pomôcť niekomu inému, no pritom sa náš prí-
činní občania možnosť pri každoročnom jem nezmení.  
podávaní daňového priznania venovať dve Mesto Leopoldov ponúka podobnú možnosť 
percentá zo svojej mzdy akejkoľvek zare- priameho prerozdelenia časti rozpočtových 
gistrovanej organizácii či združeniu na jej príjmov z našich daní, a to prostredníctvom 
aktivity a činnosť. Môžeme tak nepriamo grantov. V pomere táto čiastka vyjadruje tak-

mer jedno percento z celkového rozpočtu 
mesta. 
Kto môže žiadať o podporu z mestského roz-
počtu?
Uchádzať sa o financie v rámci tejto rozpoč-
tovanej položky môžu:
a) právnické osoby, ktorých zakladateľom  

je mesto (dotáciu môžu využiť na 
konkrétne úlohy a akcie vo verejnom 
záujme alebo v prospech rozvoja 
územia mesta),
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hrobe sv. Anny Uhorskej sa stalo množstvo 

zázrakov. Pravý bočný oltár, nazývaný aj 
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bočného oltára sa nachádza socha sv. Jozefa 
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vojny zrekvirovali vojaci píšťaly a po vojne 
to, že bolo vypálené. Finančné prostriedky sa 
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ne aj jeho vnútro.
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mesta. 
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b) iné obce alebo VÚC (ak zabezpečujú 
niektoré úlohy pre mesto), 

c) právnické osoby a fyzické osoby so 
sídlom alebo trvalým pobytom na území 
mesta, alebo ak pôsobia a vykonávajú 
činnosť na území mesta, alebo poskytujú 
služby obyvateľom mesta.

Jednoducho povedané, časť finančných 
prostriedkov z rozpočtu mesta s určením pre 
granty môže získať ktokoľvek, kto má záu-
jem pracovať napríklad na úlohách vo verej-
nom záujme, poskytovaní zdravotnej sta-
rostlivosti, sociálnej pomoci a humanitnej 
pomoci či starostlivosti, tvoriť, rozvíjať, chrá-
niť, obnovovať a prezentovať duchovné a 
kultúrne hodnoty, rozvíjať telesnú kultúru, 
vedu, vzdelanie, výskum, vývoj, vedecko-
technické služby a informačné služby, tvoriť 
a ochraňovať životné prostredie, chrániť prá-
va detí a mládeže, realizovať športové akti-
vity, aktivity mládeže a miestnych združe-
ní...
Čo je potrebné urobiť, aby žiadateľ financie 
získal?
Ak by sa teda ktokoľvek rozhodol realizovať prostriedkami. Mesto rozhodne o poskytnutí 
akúkoľvek uvedenú aktivitu, činnosť alebo dotácie do 30. apríla príslušného rozpočto-
podujatie, pre získanie grantu z rozpočtu vého roka. Schválením dotácie pre žiadateľa 
mesta musí vypracovať projekt s potrebnými sa však cyklus projektu iba začína. 
prílohami a odovzdať ho na MsÚ v Oddelenie grantového programu posúdi úpl-
Leopoldove do konca januára príslušného nosť predložených žiadostí. Ak žiadosť nie je 
roka, v ktorom sa chce žiadateľ uchádzať o úplná (napr. chýbajú doklady, ktoré je žiada-
grant. Pri tomto kroku sa však udeľovanie teľ povinný doložiť k žiadosti), vyzve žiadate-
financií ešte len začína. Predložený projekt ľa, aby ich v stanovenej lehote doplnil. 
so základným popisom aktivít a predbežným Rovnako po schválení grantu vyzýva o 
rozpočtom v ďalšej fáze posudzuje komisia predloženie časového harmonogramu aktiví-
pri mestskom zastupiteľstve a následne ho t, plánovaného rozpočtu a definície cieľov 
schvaľuje MsZ alebo primátor mesta projektu. Po predložení podkladov a dohode 
Leopoldov podľa výšky požadovanej dotácie o spôsobe čerpania dotácie pripraví správny 
(MsZ schvaľuje grant  nad 10 000 Sk pre práv- referát návrh zmluvy o poskytnutí dotácie. 
nické osoby a nad 5 000 Sk pre fyzické osoby, Zároveň je správny referát mestského úradu 
primátor mesta schvaľuje grant do 10.000,- povinný písomne informovať aj tie subjekty, 
Sk pre PO a do 5.000,- Sk pre FO). ktorým nebola poskytnutá dotácia so zdô-
Členovia komisie pri prerokúvaní a posudzo- vodnením.
vaní žiadostí prihliadajú najmä na účel dotá- Dotácia je žiadateľovi poskytnutá na zákla-
cie poskytovanej z rozpočtu, splnenie pod- de písomnej zmluvy, prideľuje sa na prísluš-
mienok stanovených zákonom a VZN na ný rozpočtový rok a v tom istom roku musí 
poskytnutie dotácie, zásady hospodárnosti a byť aj použitá. Mesto odošle žiadateľovi dotá-
efektívnosti pri nakladaní s verejnými ciu na jeho účet do 15 dní od podpisu zmlu-

vy. Po tomto čase môže organizácia zrealizovať napriek tomu, že nebola 
odsúhlasená celá suma, ktorú v rozpočte pro-prostriedky čerpať. Počas aktivít projektu je 
jektu plánoval uhradiť zo zdrojov z mestské-nutné aby žiadateľ o dotáciu plnil aktivity v 
ho rozpočtu. V takomto prípade si musí nájsť zmysle stanoveného účelu dotácie, dodržal 
iné riešenie, ako získať peniaze, ale projekt termín, do ktorého je nutné dotáciu vyčerpať. 
musí byť aj tak zrealizovaný v takej podobe, Tiež je v zmysle dohody s mestom povinný 
aká bola predložená v žiadosti. dodržať podmienku vrátenia dotácie alebo 
Využiť grant mesta je najľahší spôsob, ako zís-jej časti v prípade jej nepoužitia, použitia v 
kať peniazerozpore s účelom, na ktorý bola poskytnutá, 
Napriek tomu, že mnohé organizácie často alebo v prípade nevyužitia celej výšky 
považujú takéto zdroje za samozrejmé, poskytnutého grantu.
mesto nie je povinné podporovať ich. Granty Ako správne napísať záverečné zúčtovanie?
Európskej únie či iných inštitúcií vyžadujú Splnením podmienok stanovených zmluvou 
oveľa náročnejšie a podrobnejšie spracova-a po zrealizovaní projektových aktivít je pri-
nie žiadosti, nehovoriac o záverečnom zúč-

jímateľ dotácie povinný predložiť zúčtova-
tovaní, ktoré je často sprevádzané dlhým pri-

nie dotácie v stanovenom termíne, a to 
pomienkovaním a dopĺňaním potrebných 

písomne 30 dní od ukončenia akcie, splne-
dokumentov. Ďalšou výhodou mestských 

nia konkrétnej úlohy alebo realizácie projek-
grantov je okamžité vyplatenie celej žiada-

tu, najneskôr však do 31. januára nasledujú-
nej sumy ešte pred začiatkom projektu. 

ceho roka. Táto záverečná správa musí 
Väčšina projektov financovaných z iných 

okrem zúčtovania a predloženia dokladov o zdrojov funguje na základe vstupného kapi-
využití dotácie obsahovať aj prílohy, ktoré tálu žiadateľa a výdavky sú poskytovateľom 
dokladujú a potvrdzujú realizáciu projektu grantu vyplatené až po skončení aktivít a 
(plagáty, letáky, fotografie, články z tlače, prí- schválení ich opodstatnenosti. To znamená, 
spevky z rozhlasu či televízie, vstupenky, že každý žiadateľ realizuje projekt za vlastné 
pozvánky a iné). Organizácie obyčajne peniaze, čím riskuje ich stratu, ak projektové 
mesto nežiadajú o príspevok, ktorý by pokryl aktivity nebudú uznané. Napriek tomu, že je 
celkové náklady na projekt a málokedy sa pomoc od materského mesta často podceňo-
podarí, že žiadateľ od mesta získa celú žiada- vaná, zostáva stále najľahším spôsobom, ako 
nú podporu. Napriek tomu sa podpísaním získať financie.
zmluvy zaväzuje, že je schopný svoj návrh Kristína Vachanová

V minulom roku mestský 
rozpočet rátal so 600-
-tisícovou položkou na 
rozvoj organizovaných 
aktivít spoločenských, 
kultúrnych a športových 

organizácií vyvíjajúcich činnosť na území mesta. Po dvoch zmenách rozpočtu sa napokon 
konečné výdavky mesta na grantovú činnosť ustálili na čiastke 740 tisíc korún. 
V tohtoročnom rozpočte sa opäť predpokladalo rozdelenie takmer 20 tisíc eur (600 000 Sk);
v skutočnosti však bolo rozdelených vyše 14 tisíc eur (takmer 430 tisíc Sk), zostatok vo výške
5 800 eur zatiaľ bude tvoriť akýsi rezervný fond, ktorý bude rozdelený neskôr.
Pri schvaľovaní tohtoročných príspevkov z mestskej pokladne sa opäť bralo do úvahy viacero 
činiteľov: veľkosť členskej základne, aktivity vyvíjané v minulosti, spolufinancovanie činnosti 
z vlastných alebo iných ako mestských zdrojov a v rozhodujúcej miere aktivity plánované na 
tento rok, ich spolufinancovanie a ich dosah na rozvoj mesta v jednotlivých oblastiach čin-
nosti. Osobitne uvádzame grantovú pomoc pre základnú školu, keďže spolufinancovanie 

Spoloč enské organizácie
si (zatiaľ ) neprilepš ili
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nie dotácie v stanovenom termíne, a to 
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písomne 30 dní od ukončenia akcie, splne-
dokumentov. Ďalšou výhodou mestských 

nia konkrétnej úlohy alebo realizácie projek-
grantov je okamžité vyplatenie celej žiada-

tu, najneskôr však do 31. januára nasledujú-
nej sumy ešte pred začiatkom projektu. 
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zmluvy zaväzuje, že je schopný svoj návrh Kristína Vachanová

V minulom roku mestský 
rozpočet rátal so 600-
-tisícovou položkou na 
rozvoj organizovaných 
aktivít spoločenských, 
kultúrnych a športových 

organizácií vyvíjajúcich činnosť na území mesta. Po dvoch zmenách rozpočtu sa napokon 
konečné výdavky mesta na grantovú činnosť ustálili na čiastke 740 tisíc korún. 
V tohtoročnom rozpočte sa opäť predpokladalo rozdelenie takmer 20 tisíc eur (600 000 Sk);
v skutočnosti však bolo rozdelených vyše 14 tisíc eur (takmer 430 tisíc Sk), zostatok vo výške
5 800 eur zatiaľ bude tvoriť akýsi rezervný fond, ktorý bude rozdelený neskôr.
Pri schvaľovaní tohtoročných príspevkov z mestskej pokladne sa opäť bralo do úvahy viacero 
činiteľov: veľkosť členskej základne, aktivity vyvíjané v minulosti, spolufinancovanie činnosti 
z vlastných alebo iných ako mestských zdrojov a v rozhodujúcej miere aktivity plánované na 
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nosti. Osobitne uvádzame grantovú pomoc pre základnú školu, keďže spolufinancovanie 
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mesta vo výške 2063 eur sa viaže na viaceré projekty: doplnenie fondov školskej knižnice 
(830 €), plavecký výcvik (156 €), Deň Zeme (156 €), škola v prírode (156 €), lyžiarsky výcvik 
(265 €) a návšteva z družobného mesta Kuřimy (500 €).
Výšku pridelených prostriedkov jednotlivých organizáciám uvádzame v eurách:
Mestský telovýchovný klub Leopoldov 6640 €
občianske združenie Šanec 1000
Slovenský skauting 500
Základná škola Leopoldov 2063
ZO Slovenského zväzu TPCCH 500
neformálna skupina Skarabeus 664
MO Slovenského Červeného kríža 500
MO SČK – darcovia krvi 330
LTC Leopoldov 330
Rímskokatolícka cirkev Leopoldov 664
nohejbalový klub 156
oddiel RTVŠ 156
kynologický klub 156
stolnotenisový oddiel 500

(juh)

 €
 €
 €
 €
 €
 €
 €
 €
 €
 €
 €
 €
 €

Akademický maliar Emil Paulovič bol so sta- bližšia rodina a priatelia sa s ním rozlúčili 1. 
rým Mestečkom, svojím rodiskom, úzko apríla 2004.
spätý až do konca života. A to aj napriek Emil Paulovič sa narodil v bývalom Mestečku 
tomu, že v posledných rokoch života pre 7. marca 1922. Jeho umelecké začiatky boli 
zdravotné problémy žil skôr v ústraní vo svo- späté práve s rodiskom, no jeho umelecký 
jom piešťanskom byte. Dvadsiateho deviate- rozvoj výrazne ovplyvnilo aj štúdium výtvar-
ho marca sme si pripomenuli 5. výročie od ného umenia v Trnave. Bol členom umelec-
Maestrovej smrti. Umelecká verejnosť, naj- kej Generácie 1919 a jeho vzormi sa stali Ján 

Paulovičovu tvorbu budeme
môcť vzhliadnuť aj v lete

Mudroch a neskôr nestor 
slovenského sochárstva Ján 
Koniarek. 
V rokoch 1940 – 1943 pôso-
bil ako herec aj v leopol-
dovskom amatérskom diva-
d e l n o m  z o s k u p e n í .  
Vystavovať začal pomerne 
skoro – so Štefanom 
Cpinom sa verejnosti pred-
stavili už roku 1945. Do slo-
venského výtvarného živo-
ta vstúpil spolu s inými žiak-
mi veľkých slovenských 
výtvarníkov, akými boli 
Martin Benka, Max Šurman 
a iní. Preto túto generáciu 
nazývajú aj generáciou dru-
hej svetovej vojny. Ako sce-
nárista, výtvarník a v ďal-
ších pozíciách pôsobil

naďalej zostala okrem scénografie komorná v povojnovom období v známych sloven-
maľba a kresba, ktorej sa venoval až do ských divadlách, napr. v Bratislave, Banskej 
konca svojho umeleckého života. V jeho tvor-Bystrici, Zvolene aj Martine. V 50. rokoch sa 
be sú zastúpené takmer všetky žánre a tech-postupne formuje tzv. trnavská výtvarná sku-

pina. Nástup E. Pauloviča do vtedajšieho niky – krajinomaľba, pastel, akvarel, uhlík, 
Krajového divadla v Trnave súvisí s tým, že hrudka, neskôr aj akryl a ich kombinácia. 
sám sa stáva súčasťou tejto umeleckej skupi- Pri príležitosti 75. narodenín primátor mesta 
ny a po viacerých kolektívnych výstavách v otvoril 21.11.1997 v prítomnosti Maestra na 
60. rokoch už badať jeho absolútny príklon k poschodí kina Osveta Galériu Emil 
výtvarnému umeniu. Na svojich študijných Pauloviča a udelil mu najvyššie ocenenie – 
cestách navštívil Viedeň, Budapešť, Poľsko, Čestné občianstvo mesta Leopoldova. 
Nemecko a bývalý Sovietsky zväz. Maestro daroval mestskej galérii asi sedem-
Od roku 1970 pôsobí ako samostatný a slo- desiat obrazov a scénografických prác. V leo-
bodný umelec. Umelecká verejnosť pozná poldovskej stálej expozícii sú vystavené obra-
jeho známe cykly Baníci, Liptov, Roky meru-

zy z včasného obdobia Paulovičovej tvorby, 
ôsme, Stará a nová Trnava a mnohé ďalšie. S 

kde ešte vidno stopy školy Jána Mudrocha. 
jeho tvorbou sa mohli niekoľko ráz zoznámiť 

Zjavné sú najmä pri portrétoch. Neskôr si
aj jeho spolurodáci na výstavách v Leo-

E. Paulovič našiel svoju vlastnú cestu. Ako 
poldove, hoci od roku 1978 žil v Piešťanoch. 

sám tvrdil, vychádzal z impresionizmu. Fond Medzi jeho obrazmi, najmä z cyklu Po rod-
galérie dopĺňajú zátišia, krajinky a portrétová nom kraji, zachytáva svoje dojmy a spomien-
tvorba – možno tu nájsť napríklad aj portréty ky na Váh a jeho zákutia so starými plávajúci-
niektorých známych Leopoldovčanov.mi mlynmi, ale nájdeme medzi nimi aj 
Tvorbu Emila Pauloviča si budeme môcť pri-obrázky zo starého Mestečka či Hlohovca. 
pomenúť s najväčšou pravdepodobnosťou aj Mnohé z týchto obrazov, kde sa vracal do 
počas tohtoročných hodových dní.svojho rodiska, sa nachádzajú v súkromných 

Pripravil (juh)zbierkach. Ťažiskom tvorby Emila Pauloviča 
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Pripomíname si...
V januári sme si pripomenuli 80. výročie 
narodenia leopoldovskej rodáčky univer-
zitnej profesorky Oľgy Štepanovičovej Od 
roku 1953 sa profesionálne zaoberala en-
tolmológiou,  náukou o hmyze, a bioceno-
lógiou – vedou o rastlinných a živočíšnych 
spoločenstvách. Je autorkou vyše 70 ve-
deckých prác, ale aj knižných monografií.
O dva mesiace mladším vrstovníkom
O. Štepanovičovej je hudobník Tibor 
Novák, ktorý po štúdiu na bratislavskom 
štátnom konzervatóriu a vysokoškolských 
štúdiách od roku 1947 pôsobil ako prvý 
klarinetista v Národnom divadle a neskôr 
pracoval aj ako hudobný pedagóg
v Bratislave a Žiline. Roku 1955 sa stal lau-
reátom varšavského Festivalu mládeže.
V marci pred 190 rokmi (24.3.1819) sa na-
rodil v Rajci Juraj Slota (Slotta; pseudo-
nym Rajecký), správca drahovsko-
-voderadskej fary. Pôsobil ako pedagóg, 
publicista, redaktor a spisovateľ. Počas 
svojho života okrem viacerých cirkevných 
a učiteľských funkcií zastával post prvého 
správcu Spolku sv. Vojtecha (bol aj jeho 
spoluzakladateľ) a redaktora katolíckych 
náboženských periodík. Po roku 1878 váž-
ne ochorel a liečil sa v leopoldovskej pev-
nosti. Zomrel v Leopoldove 4. októbra 
1882 a pochovali ho v Drahovciach (Vo-
deradoch). Aktívne sa zúčastňoval na ná-
rodnom živote ako spoluzakladateľ 
Matice slovenskej, neskôr kandidoval aj 
za poslanca uhorského snemu. Morálne aj 
finančne podporoval všetky proslovensky 
zamerané podujatia a aktivity. Hoci podľa 
súdobých prameňov bol vynikajúci reční-
k, v slovenskom literárnom živote nezo-
hral žiadnu progresívnu úlohu, aj keď vy-
dal zbierku poučných veršov pre deti a 
mládež (Zrcadlo maličkých) a súbor 
vlasteneckej poézie. Svoje kázne a články 
s podobnou tematikou a s úspechom pub-
likoval hádam vo všetkých dostupných pe-
riodikách.

(jh)

Či je zima a či teplo, raz za mesiac organi- vhod posedieť si a nechať sa pomasírovať 
zuje mestská organizácia Slovenského Čer- vodnými tryskami, ktoré, ako aj sama lieči-
veného kríža výlet do Termálparku vo vá voda majú ozdravujúce účinky a pomá-
Veľkom Mederi. V polovici februára to už hajú zregenerovať celý organizmus, ale naj-
bol šesťdesiaty výlet. Nejeden z nás v ten vý- mä pohybové ústrojenstvo a svalový aparát 
nimočný deň mrkne očkom na teplomer, no každého z nás. 
aj napriek nepriaznivému počasiu si pomys- Nemožno vynechať ani možnosť vynikajú-
lí, že vždy je počasie dostatočne dobré na cej masáže od odborníka, prípadne dámy si 
to, aby sme sa dobre vykúpali. Vo Veľkom môžu spríjemniť deň pedikúrou i manikúrou 
Mederi je jedno, či je 10 stupňov pod nulou 

či malými kozmetickými úpravami. No a pá-

alebo 30 stupňov v tieni... Iste sa všetci veľ- ni? Tí iste nepohrdnú saunou, no keď je toho 
mi tešia. tepla už priveľa, je tu príležitosť osviežiť sa 
Prečo aj nie, keď každú nedeľu si nás vy- do útulnej kaviarne, kde majú skvelé nápoje 
zdvihne autobus s usmiatym šoférom, ktorý počnúc tými nealko cez tie alko až po prvo-
nás odvezie až do tohto zázračného parku – triednu kávu, ktorá je fantastická - teda od-
parku relaxu, oddychu a skvelej rehabilitá- porúčam.
cie. Už v autobuse je príjemná atmosféra, Príjemnému prostrediu dodáva tú pravú at-
odvšadiaľ počuť smiech a vravu. Všetci sa te- mosféru malé odpočívadlo na poschodí v 
šia a očakávajú ten okamih, keď opäť po ča-

krytej časti, kde máte celý areál ako na dla-
se vkĺznu či už do osviežujúcej studenej ale-

ni. No keď nastane chvíľa, keď treba dať 
bo ozdravujúco teplej vody. V prvom kry-

skvelej vode nie zbohom, ale dovidenia, is-
tom bazéne si môžu do sýtosti zaplávať, vyu-

te si všetci povzdychnú, že by tu dokázali 
žiť lahodný perličkový kúpeľ alebo prejsť do 

stráviť nielen tú malú chvíľu, ale aj celý deň, 
druhého, minerálnymi látkami obohateného 

či každý víkend a už sa tešia na ďalšiu krás-bazéna, ktorý voľne prechádza do nekrytej 
nu nedeľu.časti, kde sa môžete vynadívať na šíre nebo 

Lucia Piknováa areál. V tejto časti nejednému z nás padne 

Krásny oddych nejednu nedeľu...Krásny oddych nejednu nedeľu...

Mesto to neurobilo...
Investičné akcie, kultúrne podujatia, práca s 
mládežou či záujmovými skupinami, zveľaďo-
vanie životného prostredia, výstavba, projekto-
vé aktivity... To je len zlomok z činností, ktoré 
vplývajú na kvalitu života v Leopoldove, a teda  
najviac zaujímajú nás – obyvateľov. A tak často 
hovorievame: „Mesto získalo projekt...“, 
„Mesto upratalo park...“, „Mesto urobilo 
osvetlenie...“. Všetci však vieme, že samo sa 
neurobí nič, a to, čo sa v Leopoldove urobilo, 
nie je zásluhou jediného človeka. Nie je to pred-
sa „mesto“, kto vypracúva projekty, zariaďuje 
administratívne záležitosti, vybavuje stretnutia, 
organizuje podujatia... Nie je to „mesto“, kto 
musí zvládať čoraz väčší rozsah úloh a prenese-
ných kompetencií. Nie je to „mesto“, kto musí 
byť odborný, profesionálny, iniciatívny a kvalit-
ný. Čím by bolo more bez kvapiek vody? Čím 
by boli úspechy „mesta“ bez pracovníkov mest-
ského úradu? A teraz nemyslím tých, ktorí sa sta-
rajú o čistotu a ich práca je vidieť hneď, ako 
vytiahnete päty z domu. Myslím na kolektív, 
ktorý sedí v kanceláriách, ktorého práca býva 
častokrát nedocenená a musí čeliť pohŕdaniu a 
výsmechu. A reč nie je o finančnom uznaní, ale 
o tom obyčajnom, ľudskom, ktorého absencia 
máva často oveľa horší dopad. Ako prednostka 
pracujem už dva roky s tímom ľudí na mest-
skom úrade a viem, čo stojí za obligátnou frá-
zou „mesto urobilo“. Sú to práve títo ľudia, ktorí 
sú ochotní byť súčasťou tímu a svoje úsilie obe-
tujú pre úspech „mesta“. A preto vám chcem 
povedať, že dobre viem, že ste to vy, čo napĺňa-
te konkrétnou prácou čísla prijaté v rozpočte a 
ste to vy, ktoré ste nenahraditeľnou súčasťou 
všetkých dosiahnutých výsledkov. Ste to vy: 
Vierka, Terka, Alenka, Silvia, Janka, Marietka, 
Kristína, Nelka; tie „sa to“, čo to všetko urobili, 
zabezpečili, vybavili, pozháňali, napísali, pri-
pravili, skontrolovali, overili, vybrali, zaúčtova-
li, poslali, doniesli... a boli hlavne ochotné. 
Ďakujem vám.
More má veľkú silu. Keď sa však kvapky vyparia, 
čo z neho zostane?

Ing. Zuzana Pelzlová
prednostka MsÚ
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Po jesennej časti skončili futbalisti mužov Dvorníky. Mário Harman však zostal naďa-
MTK na druhom mieste za Šúrovcami a o 2 lej hráčom Leopoldova, a tak sa na jeho gó-
body pred Zvončínom so skóre 46:18. ly môžeme tešiť i v jarnej časti sezóny. 
Najvyššie víťazstvo zaznamenal Leopoldov Záujem bol aj o Kuzmu, a to zo strany 
v zápasoch doma so Suchou nad Parnou 7:0 Maduníc. Tento prestup sa však tiež neusku-
a s Bučanmi 8:1. Najvyšším víťazstvom v zá- točnil.

Vladimír Kuzmapasoch vonku bola porážka hráčov TJ 
Počas zimnej prípravy dorastencov bol na Družstevník Špačince 3:1 a družstva Šúrov-
pláne aj 1. prípravný zápas s Trebaticami, ce 3:2. Doma v predchádzajúcej sezóne ne-
tie však narýchlo museli odvolať svoju účas-prehrali ani raz, vonku boli našimi najvyšší-
ť, a tak tréner dohodol zápas s Modrankou mi prehrami zápasy s družstvom OFK 
(6. liga). Na ťažkom zamrznutom teréne sa Horné Otrokovce 0:4 a s družstvom 
viac darilo domácim (leopoldovským) hrá-Družstevník Zvončín 0:2. 
čom, ktorí sa gólom T. Ondrigu aHádam najväčšie prekvapenie bolo víťaz-
R. Kavuliaka do polčasu ujali vedenia (2:0). stvo v Šúrovciach. Prvá prehra prišla až v 8. 
V druhom polčase dal tréner šancu aj chala-kole v Horných Otrokovciach. 
nom z lavičky, ktorí ešte gólmi M. Galbičku Zimná príprava a aj prestupové obdobie sú 
a D. Ajpeka zvýšili vedenie na 4:0. Tento už za nami. Čo sa týka príchodov do muž-
stav sa už do konca zápasu nezmenil. stva mužov, nevyzeralo to veľmi dobre. 
Dorastenci v zimnej príprave odohrali 5 zá-Leopoldovu sa však podarilo získať jedného 
pasov, z toho iba jeden prehrali (6:0), a tohráča. Je ním Michal Gažovič, ktorý môže 
s Jaslovskými Bohunicami na ich pôde. hrať na okraji obrany alebo stopéra, má 

Roman Kavuliak.dobrú techniku a tvrdú strelu. V druhom zá-
pase jarnej časti s Brestovanmi hral na okraji 

Mužiobrany a odohral ho solídne. Pri odchode 
Zloženie družstvahráčov bola situácia úplne opačná. Veľmi 
Brankári: Miroslav Bisták, Vladimír Kuzma zložito to vyzeralo s Ladislavom Svitekom a 
Obrana: Stanislav Enderle, Daniel Boháčik, Máriom Harmanom, o ktorých mali záujem 

Ján Kršňák, Tibor Holík, Martin Kalický, 14.6.2009, 17:00: TJ Družstevník Siladice - 
Peter Viskup, Maroš Vozárik MTK Leopoldov
Záloha: Michal Krilek, Mgr. Richard Slovák, 21.6.2009, 17:00: MTK Leopoldov - TJ 
Stanislav Lukáčik, Michal Gažovič, Jano Slovan Ostrov
Lukáč, Svitek Ladislav (prestúpil)
Útok: Branislav Krajčovič, Mário Harman, Dorastenci
Michal Hotový, Milan Gama, Michal Zloženie družstva
Hargaš Brankári: Juran Michal, Mokrý Dušan 
Vedenie: Ján Levčík, Ing. Martin Nosál Obrana: Halják Patrik, Halják Lukáš, Ješko 

Róbert, Kavuliak Roman, Bednárik Matúš
Oblastné majstrovstvá Trnava po jesennej Záloha: Kopún Tomáš, Ajpek Denis, Vančo 
časti Patrik, Ondriga Tomáš, Kopún Matúš, 
1.OŠK Šúrovce: 40 bodov Horváth Tomáš, Bunček Kristián
2.MTK Leopoldov: 34 bodov Útok: Polák Matúš, Kollár Martin, Galbička 
3.Družstevník Zvončín: 32 bodov Marco, Štefunko Martin, Ščasný Tomáš

Vedenie: Hegedüš Ivan, Polčík Jozef, Ščasný 
Peter, Kopún Damián, Ing. Ajpek MariánNajlepší strelci

Harman Mário
IV. Liga SZ po jesennej časti
1.PFK Piešťany: 33 bodovZápasy v roku 2009
2.TJ Slavoj Boleráz: 33 bodov3.5.2009, 16:30: MTK Leopoldov - OFK 
3.LR CRYSTAL Lednické Rovné: 32 bodovHorné Otrokovce
....10.5.2009, 16:30: TJ Družstevník Zavar - 

MTK Leopoldov 12.MTK Leopoldov: 14 bodov
17.5.2009, 17:00: MTK Leopoldov - 
Družstevník Zvončín Najlepší strelci: Štefunko Martin (3), Vančo 
24.5.2009, 17:00: ŠK Cífer - MTK Patrik (3), Ondriga Tomáš (2), Ščasný Tomáš 
Leopoldov (2), Polák Matúš (1), Ajpek Denis (1), 
31.5.2009, 17:00: MTK Leopoldov - TJ Iskra Horváth Tomáš (1), Kopún Tomáš (1)
Horné Orešany
7.6.2009, 17:00: TJ Družstevník Dolná Zápasy v roku 2009
Krupá - MTK Leopoldov 2.5.2009, 16:30: FC Zentiva Hlohovec - 

Novinky z futbalu
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Spoloč enská kronika
Marec - apríl 2009 Mária Košťálová

Helena Šiatkovská Zuzana Blažová
Veronika Zavarská

Ondrej Adamkovič
Patrik Hargaš Jozef Čadan

Šimon Kadlečík Ing. Tibor Ďurák Jozef Lackovič
Kristína Smerigová Albín Chatrnuch Kristína Ľubová

Aesha Mirza Oľga Koptáková Helena Masaryková
Sofia Ráciková Jozefa Mandúchová Mária Žovinová
Matej Petrovič Mária Skákalová

Zároveň sa ospravedlňujeme, 
Elena Barteková

že sme  Ján Kováč Ing. Albín Zoller uvie-
Florián Marko

dli nesprávny tvar priezviska 
Blanka Mihokovádieťaťa:

Agneša SobolčiakováSamuel Jurczak Emil Bartuš
Oľga Srdošová Ernestína Borisová

Naši jubilanti Viktória Kučíková
60 rokov Elena Macášková

Anna ČadanováJindřich Hubinec
Filoména Kadašová Jubilantom blahoželáme!
Elena Malovcová

Júlia ZacharováMgr. Jiří Mlčoch
Ladislav Skákala
Mária Vančová

Viola Bošanská
Margita Hudecová
Filoména JeškováMiroslav Farkaš Česť jej pamiatke.

Elena Haljáková Jolana Kadlecová
Božena Korbeličová Emília Winklerová Pripravila V. Lietavová

83 rokov

Narodili sa

84 rokov
70 rokov

85 rokov
75 rokov

v predchádzajúcom 
čísle časopisu Leopoldov

87 rokov

80 rokov

81 rokov

Opustili nás

82 rokov
Eva Púšová

65 rokov
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Mesto Leopoldov vyhlasuje Súťaž o najkrajšiu predzáhradku rodinného domu a okolie 
bytového domu, ktorá potrvá od 1. mája do 31. augusta 2009. Záujemcovia sa môžu 
prihlásiť vyplnením a odovzdaním prihlasovacieho formuláru, ktorý nájdete na mest-
skom úrade alebo na stránke www.leopoldov.sk. Do súťaže môže byť prihlásená každá 
predzáhradka rodinného domu a okolie bytového domu v meste Leopoldov. Súťaží sa v 
dvoch samostatných kategóriách:

Najkrajšia predzáhradka pred rodinným domom
Najkrajšie okolie bytového domu

Hodnotiť sa bude celkový estetický dojem predzáhradiek rodinných domov a okolí byto-
vých domov upravených živou kvetinovou výzdobou resp. zeleňou. Víťazov určí odbor-
ná komisia na základe osobného posúdenia na mieste a podľa fotografického materiálu, 
ktorý si sama zabezpečí počas trvania súťaže. V každej kategórii sa určia víťazi, ktorí bu-
dú za svoju snahu odmenení cenami.

Ceny pre víťazov v kategóriách:
Najkrajšia predzáhradka rodinného domu 1. cena 100 € 2. cena 65 € 3. cena 33 €
Najkrajšie okolie bytového domu              1. cena 100 € 2. cena 65 € 3. cena 33 €

Vyhodnotenie súťaže spojené s odovzdávaním cien sa uskutoční v septembri 2009. 
Vyplnený a podpísaný formulár je potrebné zaslať na adresu Mesto Leopoldov, 
Hlohovecká cesta 104/2, 920 01 Leopoldov do 31.07.2009. Bližšie informácie o súťaži 
poskytne Ing. Silvia Grossová ref. MsÚ, na tel. 033/7342207, e-mail: silvia.grossova@le-
opoldov.sk alebo osobne na mestskom úrade. Súťaž sa otvorí pre jednotlivú kategóriu za 
podmienky, že o najkrajšiu predzáhradku rodinného domu sa prihlási najmenej
20 účastníkov a o najkrajšie okolie bytového domu najmenej 7 účastníkov.

Súť ažSúť až
MTK Leopoldov MTK Leopoldov
10.5.2009, 14:00: MTK Leopoldov - ŠKF 21.6.2009, 15:00: MTK Leopoldov - MFK 
Baník Handlová Vrbové
16.5.2009, 17:00: TJ Slavoj Boleráz - MTK Leopoldovskí futbalisti majú aj novú inter-
Leopoldov netovú stránku  http://mtkleopoldov.le-
24.5.2009, 14:30: MTK Leopoldov - ŠK onet.sk, na ktorej sa môžete dozvedieť aktu-
VEGUM Dolné Vestenice álne informácie nielen o činnosti klubu, ale 
31.5.2009, 14:30: OTJ Moravany - MTK aj o plánovaných zápasoch a výsledkoch. V 
Leopoldov ďalšom čísle časopisu Leopoldov vás bude-
7.6.2009, 15:00: MTK Leopoldov - Spartak me informovať o leopoldovskom družstve 
Bánovce nad Bebravou žiakov.
14.6.2009, 15:00: ŠK Rapid Hrnčiarovce - Pripravila morma
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Zdá sa vám, že obálka je dnes nesúrodá? Je to vec názoru. Tak, 
ako všetko so všetkým súvisí, patrí aj duša, aj odpad do nášho 
každodenného života. Táto problematika neobíde kresťana, 
moslima, ba ani ateistu. Všetci z času na čas vytesňujeme 
nepotrebné, obťažujúce alebo staré. Obyčajne to nebýva 
celkom jednoduché a bezbolestné a stáva sa, že sa snažíme 
svoje bremeno preložiť na iných. Je zvláštne, že odkladanie 
duševnej záťaže sa zdá byť sofistikovanejšie ako odkladanie 
odpadu z našich domácností. Vieme však, že realita býva iná. 
Svoje kríže si väčšinou nesieme sami, aj keď ustavične hľadáme 
a niekedy aj nachádzame pomoc.
Je sympatické, ak ľudia začínajú chápať, že nezodpovedné 
nakladanie s materiálnym odpadom môže priamo súvisieť aj
s našimi duševnými boľačkami. Zdá sa, že sa u nás začína
v tomto smere blýskať na lepšie časy.
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