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Volebná sobota 14. novembra, keď sme mali možnosť spomedzi štyroch kandidátov na 
funkciu predsedu Trnavského samosprávneho kraja vybrať nového župana a určiť takisto 
troch poslancov z 21 uchádzačov za okres Hlohovec, neprekvapila vyššou účasťou, ako 
sa predpokladalo. 
Aj v Leopoldove prišla počas celého dňa do volebných miestností len necelá štvrtina 
voličov. V Trnavskom samosprávnom kraji sa na voľbách zúčastnilo 20,46 percent voličov, 
v Leopoldove k urnám pristúpilo 24,45 percenta voličov, no platných hlasov bolo takmer 
o jedno percento menej.

Účasť voličov:
volebný okrsok 1. 2. 3. mesto mesto %
oprávnených voličov 1096 990 1227 3313
odovzdaných obálok 210 215 386 811 24,45
plat. hlasov (župan) 204 208 374 786 23,72
plat. hlasov (poslanci) 207 211 370 788 23,79

Vo voľbách predsedu Trnavského samosprávneho kraja s prehľadom presvedčil na krajskej 
aj mestskej úrovni úrovni doterajší župan Tibor Mikuš ako nezávislý kandidát s podporou 
Smeru-SD, SNS, HZD a Strany zelených. V krajských voľbách získal 53 percent hlasov, v 
Leopoldove dokonca vyše 73 percent. V krajskom meradle na druhom mieste sa umiestnil 
s takmer 18-percentnou podporou Gábor Gál (Most-Híd; v Leopoldove získal 1,65%) a s 
malým rozdielom hlasov na treťom mieste Gabriel Pavelek (KDH, SDKÚ-DS, SaS, OKS, 
Misia 21; v Leopoldove sa umiestnil na druhom mieste so ziskom 18,7 % platných 
hlasov).

Výsledky volieb predsedu TTSK:
kandidát/okrsok 1. 2. 3. spolu mesto %  kraj %
Gábor Gál 3 2 8 13 1,65 17,69
Miroslav Jureňa 20 14 17 51 6,49 12,18
Tibor MIKUŠ 156 151 278 575 73,16 53,00
Gabriel Pavelek 35 41 71 147 18,7 17,13

Z kandidátov, ktorých vo voľbe poslancov preferovali Leopoldovčania, sa do 
Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja nedostal ani jeden. Dalo sa očakávať, že v 
Leopoldove bude horúcim favoritom primátor mesta Milan Gavorník (nezávislý), čo sa aj 
potvrdilo – v meste získal 511 hlasov, v okresnom poradí však skončil s počtom 1033 
hlasov ako siedmy. Druhým favoritom Leopoldovčanov bol Milan Mihálik (nezávislý; 270 
hlasov) a trojicu kandidátov, ktorých do Zastupiteľstva TTSK zvolili Leopoldovčania, 
uzatvára so ziskom 214 hlasov starostka Maduníc a doterajšia poslankyňa TTSK Alena 
Jelušová. Ani jeden z týchto kandidátov sa však do Zastupiteľstva v krajsom meradle 
nedostali.

Volebná sobota 14. novembra, keď sme mali možnosť spomedzi štyroch kandidátov na 
funkciu predsedu Trnavského samosprávneho kraja vybrať nového župana a určiť takisto 
troch poslancov z 21 uchádzačov za okres Hlohovec, neprekvapila vyššou účasťou, ako 
sa predpokladalo. 
Aj v Leopoldove prišla počas celého dňa do volebných miestností len necelá štvrtina 
voličov. V Trnavskom samosprávnom kraji sa na voľbách zúčastnilo 20,46 percent voličov, 
v Leopoldove k urnám pristúpilo 24,45 percenta voličov, no platných hlasov bolo takmer 
o jedno percento menej.

Účasť voličov:
volebný okrsok 1. 2. 3. mesto mesto %
oprávnených voličov 1096 990 1227 3313
odovzdaných obálok 210 215 386 811 24,45
plat. hlasov (župan) 204 208 374 786 23,72
plat. hlasov (poslanci) 207 211 370 788 23,79

Vo voľbách predsedu Trnavského samosprávneho kraja s prehľadom presvedčil na krajskej 
aj mestskej úrovni úrovni doterajší župan Tibor Mikuš ako nezávislý kandidát s podporou 
Smeru-SD, SNS, HZD a Strany zelených. V krajských voľbách získal 53 percent hlasov, v 
Leopoldove dokonca vyše 73 percent. V krajskom meradle na druhom mieste sa umiestnil 
s takmer 18-percentnou podporou Gábor Gál (Most-Híd; v Leopoldove získal 1,65%) a s 
malým rozdielom hlasov na treťom mieste Gabriel Pavelek (KDH, SDKÚ-DS, SaS, OKS, 
Misia 21; v Leopoldove sa umiestnil na druhom mieste so ziskom 18,7 % platných 
hlasov).

Výsledky volieb predsedu TTSK:
kandidát/okrsok 1. 2. 3. spolu mesto %  kraj %
Gábor Gál 3 2 8 13 1,65 17,69
Miroslav Jureňa 20 14 17 51 6,49 12,18
Tibor MIKUŠ 156 151 278 575 73,16 53,00
Gabriel Pavelek 35 41 71 147 18,7 17,13

Z kandidátov, ktorých vo voľbe poslancov preferovali Leopoldovčania, sa do 
Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja nedostal ani jeden. Dalo sa očakávať, že v 
Leopoldove bude horúcim favoritom primátor mesta Milan Gavorník (nezávislý), čo sa aj 
potvrdilo – v meste získal 511 hlasov, v okresnom poradí však skončil s počtom 1033 
hlasov ako siedmy. Druhým favoritom Leopoldovčanov bol Milan Mihálik (nezávislý; 270 
hlasov) a trojicu kandidátov, ktorých do Zastupiteľstva TTSK zvolili Leopoldovčania, 
uzatvára so ziskom 214 hlasov starostka Maduníc a doterajšia poslankyňa TTSK Alena 
Jelušová. Ani jeden z týchto kandidátov sa však do Zastupiteľstva v krajsom meradle 
nedostali.

3

T. Mikuš obhájil kreslo župana
Primátor M. Gavorník doma zvíťazil,
no do parlamentu sa nedostal

T. Mikuš obhájil kreslo župana
Primátor M. Gavorník doma zvíťazil,
no do parlamentu sa nedostal

S treť ou zapálenou adventnou svieč kou cítime 
nástojč ivý príchod Vianoc, keď  vš etci vnímame ich 
akýsi tajuplný zmysel, keď  viac vnímame seba a svojich 
blízkych, keď  sa viac pohruž ujeme do svojej podstaty. 
Ž eláme Vám, váž ení spoluobč ania, za vedenie mesta aj 
redakcie, aby vianoč né dni boli naplnené tajomstvom 
vzájomnej blízkosti a radosti a takisto aby sme si vš etci 
z nich odniesli do nového roka len to najkrajš ie a 
najinš pirujúcejš ie.
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Ján Dlhopolček, Milan Domaracký a Peter Dvoran, ktorí budú okres Hlohovec v 
Zastupiteľstve TTSK zastupovať, skončili v Leopoldove na 4. až 6. mieste. Ako prvá 
náhradníčka za okres Hlohovec však postúpila Alena Jelušová.
Percentuálne vyjadrenie pri jednotlivých kandidátoch neuvádzame, keďže by 
nevyjadrovalo skutočnosť (voliči mohli voliť jedného až troch poslancov).
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Výsledky volieb kandidátov na poslancov TTSK v Leopoldove a okrese:
kandidát/okrsok 1. 2. 3. spolu okres
Miroslav Albert 5 4 8 17 297
Stanislav Cebo 0 1 3 4 193
Ján DLHOPOLČEK 59 54 75 188 1919
Milan DOMARACKÝ 46 37 48 131 2758
Peter DVORAN 28 32 62 122 2403
Milan Gavorník 139 123 249 511 1033
Alena Jelušová 53 71 90 214 1781
Lubomír Karásek 3 2 14 19 219
Martin Kováč 14 8 18 40 524
Ladislav Kurinec 2 2 4 8 135
Ján Maršala 1 1 4 6 376
Milan Mihálik 55 73 142 270 1363
Michal Očenáš 15 10 24 49 623
Igor Pach 2 11 16 29 168
Ladislav Plaštiak 3 5 4 12 132
Tibor Stanko 32 16 46 94 1002
Rynaldo Šimanský 18 24 15 57 843
Jana Šimurková 5 8 9 22 547
Rudolf Štefanovič 13 7 7 27 639
Ján Tassy 16 15 27 58 1642
Mária Žáková 3 13 10 26 232

Aj keď v župnej politike sa politické tričká neprejavujú natoľko, ako sme na to zvyknutí v 
celoštátnej politike či v národnom parlamente, zmienime sa aj o politickom zložení 
nového Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Zo štyridsiatich poslancov po 
jedenástich kreslách získali koalícia KDH, SDKÚ a toľko isto SMK, 10 kresiel obsadia 
poslanci krajskej koalície Smeru-SD, SNS, ĽS-HZDS a HZD, do parlamentu zasadne aj šesť 
nezávislých kandidátov a po jednom mieste sa ušlo kandidátom Novej demokracie a 
politickej strany Most-Híd.

Pripravil Juraj Hladký

       Sprístupnili

stolnotenisový areál

       Sprístupnili

stolnotenisový areál
Pamätáte si ešte na projekt Akcií Z? Aj keď vať športový stolnotenisový klub a príležitost-
mala aj ideologické poslanie, jej pozitívom ne aj mesto pri rôznych podujatiach. "Boli 
bolo, že si obyvatelia sídlisk či aktivisti svoj- sme v ťažkej situácii, pretože sme chceli pri-
pomocne vybudovali infraštruktúru či praviť podmienky pre našich stolných tenis-
občiansku vybavenosť. Škoda, že takúto pozi- tov a nemali sme pre nich vhodné športovis-
tívnu stránku niektorých projektov už ťažko v ko. Tým, že nám odmietli poskytnúť priestory 
obciach vídať. vo väznici, snažili sme sa získať viacero dru-
Stolnotenisový klub v Leopoldove viedlo k hov areálov. No žiadne z ponúkaných nám 
zrekonštruovaniu starých mestských priesto- nevyhovovali. Po určitom dohovore s jed-
rov najmä nadšenectvo a láska k športu. O jej ným zo sponzorov sme dospeli k záveru, že 
sile svedčia moderné priestory pre stolnoteni- by bolo vhodné rekonštruovať naše priestory 
sových hráčov. K zrekonštruovaniu prístavby v časti futbalového ihriska, ktoré boli pôvod-
budovy MTK z 80. rokov priviedla primátora ne využívané na rôzne priemyselné výroby. 
a poslancov najmä tá skutočnosť, že leopol- Sponzor kryl zhruba tretinu nákladov a dve 
dovskí stolní tenisti, hoci úspešní hráči, nema- tretiny mestská pokladnica," hovorí primátor 
jú kde trénovať. Leopoldova Milan Gavorník. K tomu treba pri-
V novembri nanepoznanie zmenené a skul- rátať aj nové vykurovanie, vytvorenie sociál-
túrnené priestory prístavby vedenie mesta nych priestorov, šatní, WC, spŕch. Celá budo-
predstavilo verejnosti. Priestory bude využí- va je navyše zateplená.
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Pred necelým rokom sa s myšlienkou pretvo- rôzne aktivity a v celom regióne je známy svo-
renia priemyselného areálu na športový kom- jimi úspechmi. V poslednom období sa zame-
plex zoznámili aj poslanci mestského zastu- ral aj na detského a mládežníckeho záujem-
piteľstva a jednomyseľne zvážili, že táto cesta cu o stolný tenis. Zrealizovalo sa to aj vďaka 
je schodná. Rekonštrukcia práve tohto objek- pohotovým stolnotenisovým nadšencom, 
tu bola vhodná aj preto, že nebol využívaný a najmä vďaka pánovi Chovancovi a Ctiborovi 
žiadal si zásah, aby postupne nezačal ešte Valkovi. "Pre mňa takéto otvorenie nového 
viac chátrať. Od apríla do októbra sa v pod- stolnotenisového areálu znamená istotu mož-
state svojpomocne pracovalo na rekonštruk- nosti športovania pre desiatky detí. Som rád, 
cii a už v októbri ho využívali naplno. Do že si sem budú môcť prísť zahrať. Každý deň 
práce sa zapojili aj sami stolní tenisti – osobit- okrem pondelka sa tu už trénuje –  či už 
ne páni Valko, Zverina a Chovanec. chlapci z áčka alebo žiaci. Stolnotenisový 
Stolnotenisová hala poskytuje komfortnú klub v Leopoldove je silný, teraz sa začalo 
možnosť pre niekoľkých stolnotenisových intenzívne pracovať s mládežou, máme 
hráčov. Súčasťou rekonštrukcie bolo vytvore- okolo 15 detí, podobne aj klub má 15 pôvod-
nie kvalitne vybavených sociálnych priesto- ných členov. Hráme v štvrtej lige, v 
rov vrátane šatní, toaliet a spŕch, ktoré môžu Leopoldove sa odchovalo aj zopár šikovných 
slúžiť aj návštevníkom multifunkčnej nafuko- hráčov, ktorí sa prezentujú aj v Hlohovci v 
vacej haly. V budúcnosti by chcelo mesto spo- druhej lige. Boli by sme radi, keby aj naši 
radicky využívať priestor aj pre niektoré ďal- mladí boli špičkoví, je to však náročné na 
šie podujatia, pôvodne organizované v príle- energiu a čas," hovorí jeden z aktérov, iniciá-
žitostne prenajatých priestoroch Domu kul- torov a realizátorov rekonštrukcie športové-
túry ÚVTOS a ÚVV, ktorý sa rozhodlo vede- ho areálu Ctibor Valko. 
nie väznice umŕtviť a zakonzervovať. "Plánu- Otvorenie nového areálu si nenechali ujsť 
jeme využiť hlavný priestor napríklad pre ani leopoldovskí lokálpatrioti, veď športový 
Deň matiek či ďalšie podujatia, ktoré sa areál je novou vymoženosťou pre celý regi-
pôvodne organizovali v kultúrnom dome. ón. "Som nadšený tým, čo tu vidím a elánom 
Časť sociálnych zariadení budú využívať aj tých ľudí, ktorí na tom pracovali. Je obdivu-
športovci v nafukovacej športovej hale a tiež hodná tá sála, kde by sme mohli robiť aj maj-
pre sporadické športovanie pre neorganizo- strovstvá Európy v stolnom tenise. 
vaných občanov mesta," hovorí primátor Obdivujem, že všetci budovali toto dielo bez 
Milan Gavorník. toho, aby sa vyhovárali na to, čo sa nedá uro-
Stolnotenisový klub v Leopoldove vyvíja biť a prečo sa to nedá. Som veľmi rád – a pri 

tejto príležitosti som si aj spomenul, aké tu Moravy na múračky tunajšej pevnosti. Jeho 
boli podmienky kedysi, keď som bol vo veku strýko bol v Leopoldove vyviazaný aj na pra-
dnešných mladých stolnotenisových hráčov. nier. Deža Zverinu oslovil stolný tenis počas 
Tu bola taká barina. Tam sa čľapkali len husi, školských štúdií vo Svite. Tam sa zoznámil s 
bolo tu pole a ihrisko. Vtedy sme premýšľali vtedy známym hráčom Pappom z Paty a o pár 
nad tým, ako urobiť bariéru okolo ihriska. To rokov už úspešne reprezentoval Starú Turú v 
už bola výhoda, to porovnanie s dneškom je stolnom tenise. Dezider Zverina je ukážko-
celkom nepredstaviteľné," povedal na margo vým príkladom odovzdávania športových 
otvorenia nového stolnotenisového areálu skúseností a okrem začínajúcich leopoldov-
novinár Milan Piovarči. ských stolnotenisových hráčov sa venuje 
Zaujímavou súčasťou otvorenia nového špor- najmä svojmu vnukovi. "Desať rokov som 
tového areálu bol aj ukážkový seniorsko- sám a keby tu nebolo toho chlapca, už tu nie 
-juniorský zápas medzi starým otcom a vnu- som. Dokonca ma ľudia majú na posmech, že 
kom Zverinovcami. Obaja sa predstavili som starý, chudý a škaredý. No nerobím si z 
pohotovou hrou a aj ukážkou spolupráce toho nič. Teraz som vnukovi obstaral z 
generácií. Dezider Zverina patrí totiž k naj- Rakúska najmodernejšiu raketu," hovorí 
starším leopoldovským stolnotenisovým hrá- zaslúžilý stolnotenisový majster a majster uči-
čom, a aj keď má dnes 76 rokov, je ako hráč teľ Dezider Zverina. Jeho meno patrí k zakla-
aktívny už od roku 1949. "Keď som začínal, dajúcim v meste v oblasti stolného tenisu, ale 
už bol stolný tenis rozbehnutým športom. istotne aj športu všeobecne. "Je to nádherné a 
Profesionálne som pracoval vo väznici a robil myslím, že široko-ďaleko nám môžu závidieť. 
som aj hlavného majstra v Trnavských auto- Je to aj vďaka brigádnikom, ktorí si tu odrobili 
mobilových závodoch. Keď som sa oženil, niekoľko stoviek dobrovoľníckych hodín. 
prestal som hrať, no po rokoch som sa k stol- Bola to polopriemyselná prevádzková hala, 
nému tenisu vrátil a dnes sa venujem najmä ktorá sa už nevyužívala. Bolo to nanič. Po 
mladým. Kedysi sme reprezentovali družstvo rekonštrukcii zrekonštruovaná hala zostáva v 
s názvom Červená hviezda a stoly sme mali majetku mesta, čo je aj dobrá istota toho, že 
rozložené v kultúrnom dome. Bolo to ešte v stolný tenis sa v Leopoldove bude mať kde hrá-
roku 1957. Hrávali sme vždy krajskú súťaž," vať aj v budúcnosti. Osobne som skoro rok v 
hovorí Dezider Zverina, ktorý pozorne sledu- Leopoldove nehrával, lebo som bol nútený 
je premeny súčasného Leopoldova. Nečudo. chodiť hrávať do Červeníka," dodáva dlho-
Veď jeho rod patrí v meste k tým najstarším. ročný stolnotenisový hráč Gustáv Zenner.

Martin Jurčo Jeho predkovia prišli už v roku 1669 z 
Foto: morma
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Napriek tomu, že Leopoldov získal štatút mesta v novodobej histórii až roku 1971, má 
významnú históriu. Dodnes to dokumentuje napríklad pranier v centre mesta, most na 
Trolaskoch, ale najmä pevnosť, ktorá sa zmenila na väznicu. Pri príležitosti okrúhleho 340. 
výročia pevnosti Leopoldov vznikla aj odborná publikácia, spracúvajúca kapitoly z najstar-
ších dejín mesta a pevnosti. Oficiálne ju uviedli širšej verejnosti 5. novembra v zrekonštruo-
vanej stolnotenisovej hale.
Po niekoľkých rokoch príprav sa magistrát mesta rozhodol vydať texty, ktoré by mapovali de-
jiny mesta. Keďže história mesta nebola podnes kriticky a pramenne postačujúco spracova-
ná, edičná príprava jednotlivých období si vyžaduje komplexnú a mnohoročnú prácu zís-
kavania, spracúvania a štúdia materiálov. Projekt utvorenia celistvých štúdií z dejín mesta a 
pevnosti autori rozdelili. Prvý diel monografie s názvom Sta viator : Kapitoly z dejín 
Leopoldova (1) sa venuje najstarším dejinám pevnosti a mesta a okrem stavebno-
technických aspektov pevnosti hovorí aj o pohnutých dejinách pevnosti – najmä o represá-
liách jezuitov, ktorí v leopoldovskom väzení neľudsky zachádzali s protestantskými kňazmi, 
a nakoniec ich aj sprevádzali na galeje.
Na slávnostnej prezentácii monografiu predstavil spoluautor Juraj Hladký (druhým autorom 
je známy odborník na opevnené systémy v Čechách Ivo Vondrovský) a vysvetlil názov
Sta viator. "Tento výraz sa používal v latinských epitafoch na náhrobníkoch veliteľov pev-
nosti ako výzva k pocestnému, aby zotrval pri náhrobnom kameni, prečítal si životopisný 
text, pomodlil sa za dušu zomrelého a s úctou k nemu kráčal ďalej na svojej ceste. V doslov-
nom preklade značí postoj, pocestný. My sme tento výraz symbolicky zobrali za názov ce-
lej edície kapitol Leopoldova, aby sme sa s takou istou vážnosťou a úctou pri svojich deji-
nách pozastavili my, Leopoldovčania," hovorí spoluatuor a editor publikácie Juraj Hladký. 
Publikáciu uviedli do života okrem primátora mesta Milana Gavorníka známi rodáci: novi-
nár a krstný otec Leopoldova Milan Piovarči, publicista Ivan Szabó a pani Marta Hladká. 
"Zhodou náhod som bol nedávno na návšteve u Leopldovčanov žijúcich v Bratislave. 
Povedali mi, že o dejinách Leopoldova toho veľa nevedia. Preto ma pozitívne prekvapilo, 
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Víziou vedenia mesta na budúci rok je začať aj s rekonštrukciou asi 50-ročnej hlavnej budo-
vy MTK, na ktorej exteriéri aj interiéri sa už hrubým perom podpísal čas. K zrekonštruova-
nej prístavbe MTK a k zrekonštruovanému bytu v budove MTK primátor s poslancami uva-
žujú o dokončení rekonštrukcie celého objektu pôvodnej budovy. Z vlastného rozpočtu 
však túto investíciu mesto nezvládne. Mesto sa však zapojilo do grantového kola, ktoré v bu-
dúcom roku zameral Trnavský samosprávny kraj práve na rekonštrukciu budov televýchov-
ných jednôt na území kraja. V prípade úspešnosti Leopoldova by sa mesto na financovaní 
podieľalo jednou časťou vynaložených nákladov. 
Už krátko po odovzdaní novej stolnotenisovej haly mesto vstúpilo do ďalšieho investičného 
projektu, ktorý má priblížiť športový areál na Trolaskoch k moderným a pohodlným kom-
plexom podobného charakteru a využitia. Z rozpočtu mesta sa podarilo uvoľniť financie na 
vytvorenie 15 nových parkovacích miest pri vstupe do športového areálu zo zámkovej dlaž-
by, čím okrem funkčnosti areál stúpne aj na estetickom riešení. Pribudnúť by tu malo v krát-
kej budúcnosti aj osvetlenie – a to nielen pri novom poarkovisku, ale aj v diváckej tribúne.
Súbežne s tvorbou tohto priestoru sa realizujú aj ďalšie práce – do Spolkovej záhrady 
TAVOS na svoje vlastné náklady položila kanalizačnú prípojku a mesto financuje tvorbu no-
vého oplotenia tenisového kurtu číslo 1. Nové moderné oplotenie pozostáva z betónového 
múrika, do ktorého bude osadený plotový panelový systém z hrubého nekorodujúceho ple-
tiva. Realizácia celej investície sa odhaduje na vyše 83 000 eur (asi 2,5 milióna Sk).
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dúcom roku zameral Trnavský samosprávny kraj práve na rekonštrukciu budov televýchov-
ných jednôt na území kraja. V prípade úspešnosti Leopoldova by sa mesto na financovaní 
podieľalo jednou časťou vynaložených nákladov. 
Už krátko po odovzdaní novej stolnotenisovej haly mesto vstúpilo do ďalšieho investičného 
projektu, ktorý má priblížiť športový areál na Trolaskoch k moderným a pohodlným kom-
plexom podobného charakteru a využitia. Z rozpočtu mesta sa podarilo uvoľniť financie na 
vytvorenie 15 nových parkovacích miest pri vstupe do športového areálu zo zámkovej dlaž-
by, čím okrem funkčnosti areál stúpne aj na estetickom riešení. Pribudnúť by tu malo v krát-
kej budúcnosti aj osvetlenie – a to nielen pri novom poarkovisku, ale aj v diváckej tribúne.
Súbežne s tvorbou tohto priestoru sa realizujú aj ďalšie práce – do Spolkovej záhrady 
TAVOS na svoje vlastné náklady položila kanalizačnú prípojku a mesto financuje tvorbu no-
vého oplotenia tenisového kurtu číslo 1. Nové moderné oplotenie pozostáva z betónového 
múrika, do ktorého bude osadený plotový panelový systém z hrubého nekorodujúceho ple-
tiva. Realizácia celej investície sa odhaduje na vyše 83 000 eur (asi 2,5 milióna Sk).

(jh)
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že knižka o Leopoldove vyšla. Takto sa budú môcť o svojom meste dozvedieť oveľa viac. 
Mne sa páči húževnatosť a cieľavedomosť Juraja Hladkého, preto som srdečne prijal ponu-
ku prevziať záštitu nad týmto historickým cyklom," povedal Ivan Szabó na uvedení prvého 
pokračovania monografie. Vydanie publikácie v mene predsedu Trnavského samosprávne-
ho kraja (TTSK) Tibora Mikuša privítal poslanec kraja za región Hlohovec Milan 
Domoracký a poslankyňa TTSK, starostka Maduníc Alena Jelušová. Zmienky o okolitých lo-
kalitách v regióne sa prejavili aj v záujme starostov z okolitých obcí. "Pokiaľ viem, je to tre-
tia monografia, ktorá sa venuje nášmu mestu. Jedna bola za prvej republiky, druhá v spomí-
nanom roku 1969 od autorov L. Srdoša a L. Kleimanna, a toto je tretí projekt, azda najkom-
plexnejší," hovorí leopoldovský fanúšik histórie, antikvariátnik Tibor Ďurák. Prezentáciu 
publikácie navštívili aj mnohé osobnosti z oblasti kultúry z regiónu – napríklad vedúci od-
boru kultúry Mestského úradu vo Vrbovom Ľubomír Bosák, ktorý je spoluautorom čerstvej 
monografie Vrbového. "Vítame každú takúto prácu, aj keď aj tie predchádzajúce práce po-
známe. Isto nezostane bez povšimnutia napríklad to, že prvým občanom Leopoldova je 
Vrbovčan s priezviskom Mihalovič. Tým, že v Leopoldove bola slávna pevnosť, to dáva 
Leopoldovu výnimočné postavenie," hovorí Ľubomír Bosák. Primátor mesta Milan Gavorík 
zhodne so spoluautorom Jurajom Hladkým sa zmienili aj o súčasnom probléme vyhľadávať 
jednotlivé obdobia z dejín pevnosti a mesta v archíve Zboru väzenskej a justičnej stráže v 
Leopoldove (ZVJS). Publikácia sa zmieňuje aj o tom, že v päťdesiatych rokoch 20. storočia 
sa rozhodlo o skartácii významnej časti dokumentov z archívu pevnosti, čo zvýraznilo aj ne-
skoršie zbúranie kostola v pevnosti a zlikvidovanie ďalších pamiatok.
"Z hľadiska bádania a hľadania dokumentov z dejín mesta je veľa vecí už v nenávratne. Tie 
spomínané päťdesiate roky boli najkritickejšie, aj keď aj vtedy bol tzv. prechodný ústav. Až 
v roku 1956 sa znovu pritvrdilo a ústav sa uzavrel. Málo poznáme svoje dejiny a Leopoldov 
je kráľovské mesto, pretože vznikol výstavbou pevnosti v roku 1665. Aj pre mňa je kniha prí-
nosom, zbežný pohľad do knihy naznačuje, že autori spracovali témy podrobne a precízne. 
Archívy možno vydajú ešte veľa zaujímavých vecí. Dúfam, že sa tam nájdu aj niektoré no-
vé informácie," hovorí bývalý riaditeľ Archívu ZVJS Dr. Ľubomír Zelenay. Prvá časť publiká-
cie o Leopoldove je doplnená o bohatý fotografický resp. obrazový materiál.
"Spracúvame jednotlivé kapitoly čo najpodrobnejšie, čo by v budúcnosti malo vytvoriť aký-
si pevný výskumný základ na to, aby bola pripravená monografia o meste, ktorá by mala re-

prezentatívnu povahu. Prvá časť je venovaná protitureckému obdobiu, tureckú expanziu v 
tomto regióne a vývoj leopoldovskej pevnosti. Sú tam súveké autentické svedectvá pro-
testantských kňazov zo 17. storočia, venujeme sa aj obdobiu roka 1809, keď celému západ-
nému Slovensku hrozilo, že bude napadnuté napoleonskými vojskami. Z týchto dní sa za-
choval veršovaný denník hornozelenického rechtora Pavla Vajaja, na základe ktorého si mô-
žeme dokonale urobiť predstavu o tom, ako prebiehala napoleonovské mobilizácia práve v 
Leopoldove a bezprostrednom okolí," hovorí Juraj Hladký.
Zaujímavé sú aj ďalšie kapitoly, ktoré vznikli na základe rekonštrukcie udalostí, ktoré do kro-
niky trestnice zahrnul Karol Körper, autor prvých dejín Leopoldova z roku 1948. Ide o texty 
a pramene, s ktorými sa Leopoldovčania doteraz nestretli. To isté platí aj o mapách pevnosti 
a rozličných návrhoch na jej prestavbu, resp. rozšírenie, ktoré sa  podarilo získať z 
viedenského vojenského archívu.
Spýtali sme sa na ďalšie pokračovanie edície Sta viator: "Druhé pokračovanie záleží aj na 
rozpočte mesta. Ivo Vondrovský zistil, že vo viedenskom archíve sa nachádzajú ešte ďalšie 
nespracované pramene, ktoré sa bezprostredne dotýkajú Leopoldova. Štúdium archiválií 
však značí najmenej týždňovú návštevu Viedne spojenú s intenzívnym štúdiom cudzoja-
zyčných dokumentov, s ich výberom, zhotovovaním kópií a podobne. S Ivom 
Vondrovským, ktorý má s archívnymi výskumami bohaté skúsenosti,  naďalej intenzívne 
spolupracujeme aj na ďalšom zväzku. Daktoré témy, ktoré sme avízovali na konci prvého 
zväzku, máme už rozpracované, takže pokračovanie vyjde možno už na konci roka 2010,” 
hovorí za autorskú dvojicu J. Hladký.

Pripravil Martin Jurčo.
Foto: Mária Moravčíková

Publikáciu si záujemci môžu zakúpiť na mestskom úrade.
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Od tragických udalostí v najväčšej a najťažšej 
slovenskej väznici, ktorá bola nepretržite skúšaná už 
od udalostí z novembra 1989, uplynulo 18 rokov. V 
pondelok dvadsiateho tretieho novembra sa pred 
administratívnou budovou ÚVTOS a ÚVV pri 
pomníku piatim zavraždeným príslušníkom 
vtedajšieho Zboru nápravnej výchovy poklonili 
ich pamiatke ministerka spravodlivosti SR Viera 
Petríková, generálna riaditeľka Zboru väzenskej 
a justičnej stráže Mária Kreslová, ďalší 
predstavitelia zboru, rodinní príslušníci, 
kolegovia, známi. Ako upozornila ministerka 
Petríková, podobné tragédie, aká bola tá 
leopoldovská, už nepripustia. Dnes si v 
leopoldovskom ústave na výkon trestu 
odpykáva trest 767 odsúdených a 295 
obvinených a leopoldovská väznica aj vďaka 
zabezpečeniu Hradu, ktorý slúži na výkon 
trestu odsúdených s maximálnym stupňom 
stráženia, výnimočných a doživotných 
trestov, patrí medzi najmodernejšie a 
najbezpečnejšie slovenské väzenské 
zariadenia. Tragická noc spred 18 rokov 
bola smutným vyvrcholením dlhodobo 
stupňovaného spoločenského napätia, 
ktoré sa prejavovalo aj vo vtedajšom 
väzenstve. Chybám sa nevyhlo ani 
vtedajšie vedenie zboru, keď napríklad 
vodcovské postavy z obdobia vzbúr
v pevnosti a ďalší násilníci zostali
v Leopoldove s ďalšou tisíckou 
odsúdených za ťažké zločiny a 
napokon zrežírovali aj krvavý útek 
z väznice. Sedem väzňov vtedy 
počas úteku postupne zavraždilo 
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vtedajšieho Zboru nápravnej výchovy poklonili 
ich pamiatke ministerka spravodlivosti SR Viera 
Petríková, generálna riaditeľka Zboru väzenskej 
a justičnej stráže Mária Kreslová, ďalší 
predstavitelia zboru, rodinní príslušníci, 
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Ministerka spravodlivosti Viera Petríková po medializácii údajnej prítomnosti drog a mobil-
ných telefónov vo väznici v Ilave požiadala o preverenie týchto skutočností generálnu riadi-
teľku Zboru väzenskej a justičnej stráže Máriu Kreslovú. Tá zvolila taktiku neohlásených roz-
siahlych kontrol za účasti príslušníkov zásahových oddielov z iných ústavov. Po prvej previer-
ke v Ilave nariadila generálna riaditeľka v prvej polovici decembra komplexnú prehliadku 
priestorov celého ústavu aj v Leopoldove. Táto razia patrila k najväčším na Slovensku za 
posledné roky. Zabezpečovalo ju takmer 250 príslušníkov zo štyroch ústavov (Hrnčiarovce 
nad Parnou, Nitra, Nitra-Chrenová, Leopoldov). Boli to aj špecializované zásahové jednotky 
a odborní strážni psovodi so služobnými psami. Vykonali dôkladnú osobnú prehliadku vráta-
ne kontroly cely, bezpečnostných prostriedkov a zamerali sa aj na funkčnosť zámkov a bez-
pečnostných zariadení. Drogy a mobily však u väzňov nenašli. Podľa hovorcu rezortu spra-
vodlivosti Michala Jurčiho príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže zaistili v Leopoldove 
niekoľko nepovolených predmetov, ktoré odsúdení neodovzdali po vykonaní práce ako 
napríklad brúsny papier, lieky, literatúru, sklené poháre, krémy, pomôcky na cvičenie a pra-
covné pomôcky, použité pri výrobe topánok v stredisku vedľajšieho hospodárstva. Podľa 
hovorcu rezortu spravodlivosti boli zistené aj určité technické nedostatky, ktoré však neo-
hrozujú bezpečnosť v ústave.
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Razia vo väznici –Razia vo väznici –

drogy a mobily nenaš li drogy a mobily nenaš li 

Od 1. novembra sa nám už s chorými ratolesťami nevyplatí hľadať detského lekára 
na pohotovosti v Hlohovci, pretože lekárska služba prvej pomoci v oblasti pediatria 
už v Meste ruží nesídli. Najbližších pohotovostných pediatrov môžete vyhľadať až v 
Trnave.
Túto zmenu schválil aj Trnavský samosprávny kraj, pretože už pôvodný poskytovateľ 
lekárskej služby prvej pomoci žiadal o zrušenie povolenia na jej prevádzkovanie a 
preto sa detská pohotovosť presťahovala do Trnavy. Mesiac po tejto zmene trnavskí 
pediatri, ktorým v službách pomáhajú aj ich hlohovskí kolegovia zo zrušenej 
pohotovosti,  konštatujú, že nových pacientov im nepribudlo, aj keď trnavská 
pohotovosť rozšírila svoj "rajón" o dve mestá a 22 obcí okresu Hlohovec. Voči 
zrušeniu hlohovskej detskej pohotovosti sa nezdráhali ani lekári, pretože v Hlohovci 
nemali k dispozícii potrebné diagnostické prístroje a do krajského mesta museli 
posielať pacientov aj vtedy, keď im museli vyhotoviť biochemické vyšetrenia. Rodičia 
si dnes preto budú musieť zvážiť, či zdravotný stav dieťaťa vyžaduje návštevu 
pohotovosti alebo počkajú, kým ráno nezačne ordinovať ich pediater.
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Túto zmenu schválil aj Trnavský samosprávny kraj, pretože už pôvodný poskytovateľ 
lekárskej služby prvej pomoci žiadal o zrušenie povolenia na jej prevádzkovanie a 
preto sa detská pohotovosť presťahovala do Trnavy. Mesiac po tejto zmene trnavskí 
pediatri, ktorým v službách pomáhajú aj ich hlohovskí kolegovia zo zrušenej 
pohotovosti,  konštatujú, že nových pacientov im nepribudlo, aj keď trnavská 
pohotovosť rozšírila svoj "rajón" o dve mestá a 22 obcí okresu Hlohovec. Voči 
zrušeniu hlohovskej detskej pohotovosti sa nezdráhali ani lekári, pretože v Hlohovci 
nemali k dispozícii potrebné diagnostické prístroje a do krajského mesta museli 
posielať pacientov aj vtedy, keď im museli vyhotoviť biochemické vyšetrenia. Rodičia 
si dnes preto budú musieť zvážiť, či zdravotný stav dieťaťa vyžaduje návštevu 
pohotovosti alebo počkajú, kým ráno nezačne ordinovať ich pediater.
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Autori chceli deťom priblížiť aj 
také osudy, s ktorými by sa vo svo-
jom detskom veku ináč asi 
nestretli. Tvorcovia si na to 
vybrali skutočný príbeh Luboša 
Jednorožca a podľa nich dievča-
tá istotne osloví romanticky lade-
ný príbeh, chlapcov zasa 
myšlienka, že morálne silný člo-
vek zostáva verný svojmu pre-
svedčeniu a nenechá sa zlákať 
tým, čo sám nepokladá za správ-
ne či vhodné.
Pražan Luboš Jednorožec sa naro-
dil roku 1925 a podnes žije
v Amerike. Odsúdený bol roku 
1950 štátnym súdom za to, že neu-
dal svoju známu R. Švestkovú, 
ináč agentku provokatérku ŠtB, 
za to, že sa mu zdôverila, že chce 
tajne ujsť za hranice. Desaťročný 
trest nastúpil do smutne známej 
jáchymovskej bane Svornosť, no 
už ďalší rok sa mu z nej podarilo 
ujsť. Po deviatich mesiacoch na 
úteku bol Jednorožec chytený pri 
pokuse o útek z republiky a odsú-
dený opäť na súhrnný trest 28 
rokov. Časť z neho absolvoval aj
v Leopoldove. Prepustili ho na 
základe amnestie prezidenta 
republiky roku 1960.

(jh)
Foto: www.miror.cz

Leopoldovská téma

na divadelných doskách

Leopoldovská téma

na divadelných doskách

Jednu z leopoldovských tém sa rozhodli dramaticky 
spracovať herci pražského divadla Minor pri príleži-
tosti 17. novembra. Ide o príbeh politického väzňa, 
ktorý podnes komunikuje aj so svojimi leopoldovský-
mi „kolegami“ z obdobia neraz zinscenovaných poli-
tických procesov. Čo je však zaujímavé, je to, že pred-
stavenie je prioritne určené pre detského diváka.
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rokuje o konkrétnej spolupráci s Katedrou 
histórie na Univerzite Cyrila a Metoda v Rokovali 
Trnave, ktorá je ochotná konkrétne témy 
podľa požiadaviek zväzu spracúvať v štúdiu č lenovia SZPBkonkrétnych dokumentov a hľadaní pamät-
níkov. Na stretnutí členov SZPB sa hovorilo Na svojom tradičnom výročnom stretnutí sa 
aj o niektorých organizačných otázkach zišli členovia krajskej organizácie 
zväzu – predovšetkým o zameraní aktivít v Slovenského zväzu protifašistických bojov-
hlohovskom regióne a o revitalizácii miest-níkov v Trnave (SZPB). Okrem hodnotenia 
nej skupiny SZPB v Leopoldove. Po smrti jed-aktivít v roku 2009 sa hovorilo aj o úlohách 
ného z aktívnych členov zväzu v Leo-pripravovaných na rok 2010. Aktivity zväzu 
poldove Jozefa Foltána zostala miestna sku-sa postupne transformujú tak, aby tematika 
pina na rázcestí. Aj preto privítalo predsed-bojov v druhej svetovej vojne a Slovenskom 
níctvo trnavského SZPB záujem niektorých národnom povstaní bola výraznejšie komu-
jednotlivcov o členstvo v zväze a aktivitách v nikovaná verejnosti. Členovia stretnutia sa 
hlohovskom regióne. V súvislosti s úmrtím zhodli v názore, že je dôležité prepracovať 
niektorých popredných členov SZPB v hlo-spôsob a formu oslovovania verejnosti a 
hovskom regióne sa hovorilo aj o dôležitosti najmä sa zamerať na mládež. Význam oslo-
komunikácie s pozostalými a zozbieraní vovania verejnosti je hlavne v odideologizo-
archívnych materiálov z pozostalostí bojov-vanom prístupe a objektívnom pohľade na 
níkov v druhej svetovej vojne. Aj preto sa roz-tieto udalosti, očistené od ľudáckych aj 
hodlo o vybudovaní archívneho a dokumen-komunistických intepretácií. Aj preto sa 
tačného centra SZPB v Trnave, ktoré by hovorilo o pripravovaných súťažiach pre 
sústreďovalo, triedilo a dokumentovalo obra-základné a stredné školy k 65. výročiu oslo-
zové i písomné dokumenty dotýkajúce sa bodenia. Tiež sa hovorilo o možnostiach spo-
druhej svetovej vojny a protifašistického lupráce s vysokými školami v Trnave, ktoré 
odboja.by sa spolupodieľali na zmapúvaní niekto-

rých konkrétnych tém z oblasti bojov v dru-
(maju)hej svetovej vojne a nášho regiónu. Už sa 

Rábek písal odsúdeným
Pri príležitosti Adventu a blížiacich sa vianočných sviatkov napísal ordinár ozbroje-
ných síl a ozbrojených zborov František Rábek prvýkrát pastiersky list aj pre obvine-
ných a odsúdených, ktorí vianočné sviatky strávia v ústavoch na výkon väzby a 
výkon trestu odňatia slobody. ”Boh má iné meradlá ako ľudia. Aj dnes, človek, ktorý 
je vo väzení ako obvinený alebo odsúdený, sa cíti vysunutý na okraj spoločnosti. 
Možno aj sami strácate úctu voči sebe, možno sebou pohŕdate pre to, čoho ste sa 
dopustili... Nech by to bolo akokoľvek, Boh nikým z nás nepohŕda,” píše Rábek. V 
ďalších častiach pastierskeho listu sa venuje zmyslu a významu adventných dní a 
Vianoc. Rábek v uvažuje aj o skutočnom zmysle a význame Vianoc, jeho úvahy 
majú napomôcť duchovne prežiť sviatky narodenia Ježiša Krista. Informácie o napí-
saní pastierskeho listu poskytol hovorca Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených 
zložiek SR Tibor Ujlacký.

(maj)
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jáchymovskej bane Svornosť, no 
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(jh)
Foto: www.miror.cz

Leopoldovská téma

na divadelných doskách

Leopoldovská téma

na divadelných doskách

Jednu z leopoldovských tém sa rozhodli dramaticky 
spracovať herci pražského divadla Minor pri príleži-
tosti 17. novembra. Ide o príbeh politického väzňa, 
ktorý podnes komunikuje aj so svojimi leopoldovský-
mi „kolegami“ z obdobia neraz zinscenovaných poli-
tických procesov. Čo je však zaujímavé, je to, že pred-
stavenie je prioritne určené pre detského diváka.

14

rokuje o konkrétnej spolupráci s Katedrou 
histórie na Univerzite Cyrila a Metoda v Rokovali 
Trnave, ktorá je ochotná konkrétne témy 
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Ozajstný mestský charakter nadobúda nie medovinou, vianočným pečivom, ale aj 
Leopoldov v posledných rokoch čoraz in- silnejšou, no o to lákajúcejšou vôňou ka-
tenzívnejšie. Nielen pre rozširovanie slu- pustnice alebo pečeného bravčového mäsa. 
žieb a zlepšovanie ich kvality, ale napríklad "Je to veľmi obľúbená a navštevovaná akcia, 
aj pre možnosti a príležitosti, ktoré majú preto sa ju snažíme každoročne rozširovať. 
obyvatelia a návštevníci mesta z hľadiska Potvrdzuje sa to aj na záujme obyvateľov a 
rôznych spoločenských podujatí. Jedno z návštevníkov, ktorí sem každoročne prichá-
nich prispelo aj k rozšíreniu predvianočnej dzajú. Dôležité pre nás je, aby sa obyvatelia 
nálady v Leopoldove. Po tretíkrát mesto v mesta stretli a spoločne vychutnali túto pred-
spolupráci s organizáciami, s ktorými spo- vianočnú atmosféru. A my im takto dávame 
lupracuje a s podnikateľmi pripravilo príležitosť. Rozširuje sa aj počet predávajú-
Vianočné trhy s tradičnými predvianočnými cich a dobrú atmosféru tento rok doplnili eš-
zakáľačkovými špecialitami. Leopoldovská te aj Krupanskí črpáci, ktorí priblížili ľudové 
Spolková záhrada rozvoniavala v tretie piesne zo západného Slovenska. Pozitívom 
adventné decembrové sobotňajšie popolud- je, že trhy obohatili aj školské a škôlkárske 

deti, ktoré pripravili vianočné výrob-
ky a v jednom zo stánkov sa tu aj pre-
dávajú," hovorí primátor Leopoldova 
M i l a n  G a v o r n í k .  S ú č a s ť o u  
Vianočných trhov bola aj tradičná 
vianočná kapustnica, ktorú primátor 
venoval všetkým obyvateľom 
Leopoldova, a pripravoval ju mest-
ský majster kuchár. Na príprave sa 
podieľali aj členovia mestského za-
stupiteľstva a zástupcovia spoločen-
ských organizácií. "Som taký malý 
kuchtík, odmalička mám rád varenie 
ale mám aj radosť, keď môžem pri 
tom pomáhať, samozrejme okrem 
umývania riadu (smiech). Keďže tu 
pripravujeme viacero kapustníc, mo-
jou špecialitou je táto ochutená ka-
pustnica, ktorá je podľa môjho gusta 
a bude sa páčiť najmä leopoldov-
ským chlapom, teda je korenistá a pi-
kantná. Už to máme vo zvyku, že po-
slanci a členovia leopoldovskej 
Jednoty dôchodcov na Slovensku sa 
na takýchto veciach zúčastňujú s veľ-
kou láskou, pretože nás to baví," ho-
vorí jeden zo spoluorganizátorov 
podujatia, kotrý je zároveň aj čle-
nom Mestského zastupiteľstva v Leo-
poldove Gustáv Zenner. Pozrieť sa a 
ochutnať z toho leopoldovského 
prišli aj návštevníci z neďalekých ob-
cí. "My sme prešli pešo až tri kilo-
metre, pretože sa v Leopoldove 
dobre cítime a u vás sa stále niečo de-
je. Sme tomu radi, aj keď sme z Čer-
veníka," hovorí jedna z návštevní-
čok. Svojich zástupcov do stánkov s 
rôznymi vianočnými výrobkami a 
prezentáciami činnosti organizácií 
sa prišli pozrieť aj ich kolegovia. 
"Svoju" školu prišla podporiť zástup-
kyňa riaditeľky leopoldovskej zá-
kladnej školy Anežka Benková. "Som 
rada, že aj domáci obyvatelia si uve-
domujú, že treba podporiť deti a mlá-
dež a majú záujem o tieto výrobky, 
ktoré pripravujú naše učiteľky a deti. 
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Vianočný čas je pre väčšinu z nás časom som sa rozhodol zobrať všetko do svojich rúk. 
návratu do mladosti a je spojený s tradí- Samozrejme, že mi pri týchto aktivitách pomá-
ciami. V umeleckých remeslách sa snúbi hali moji kolegovia," hovorí predseda občian-
tvorivé i technické majstrovstvo. Výrobný skeho združenia Tradičné ľudové remeslá, 
proces, od návrhu až po hotový artefakt, Leopoldovčan Miloš Kunkel. Aktivity inštitúcie 
je záležitosťou jedinej osobnosti. sú veľmi široké, no najmä sa zameriavajú na 
Zachovať umelecké dedičstvo remeselní- združovanie umeleckých remeselníkov a orga-
kov z minulosti si zvolilo za cieľ aj nizovanie podujatí s touto tematikou. Nečudo, 
občianske združenie Tradičné ľudové veď Miloš Kunkel je aj známy ľudový remesel-
umelecké remeslá. Nie je náhodou, že ník. Poznajú ho najmä ako keramikára, v Pe-
toto zduženie vzniklo v Leopoldove, veď zinku a Modre sa stal známym aj vďaka svojmu 
práve naše mesto sa nachádza na pome- dielu - keramickej figurálnej tvorbe s vinohrad-
dzí dvoch rázovitých regiónov – hlohov- níckymi námetmi s príznačným názvom Víno 
ského a piešťanského. vinovaté. Na piatom ročníku Suvenír mesta 
ZALOŽENIE ZDRUŽENIA Pezinok v roku 1995 sa Miloš Kunkel predstavil 
"Naše združenie vzniklo pred tromi figurálnou keramikou V pezinskej pivnici, za 
rokmi. Túto myšlienku som v hlave nosil ktorú dostal 2. miesto. Miloš Kunkel je aktívny 
dlhší čas. Signálom založiť ho bolo stret- aj ako umelecký poradca a kurátor výstav. Len 
nutie viacerých známych. Väčšinou, keď nedávno uvádzal v piešťanskom kultúrnom stre-
niekomu poviete o svojej myšlienke, disku výstavu hornozelenickej autorky, maliar-
odpovie vám, aby ste ju zrealizovali. A tak ky Mileny Ďuricovej.

A vidím, s akou láskou a entuziazmom sa mo prezidenta hasičov na ministerstve 
na tieto trhy chystajú. A pretože chcem ško- vnútra. Sen sa stal realitou a práve naši hasi-
lu podporiť, kúpila som si výrobky aj ja. či patrili k tým trom v kraji, ktorým boli pri-
Deti ich vyrábali s predstavou, že si ich bu- delené vozidlá , "  hovor í  pr imátor  
dú kupovať ich rodičia a starí rodičia. Leopoldova Milan Gavorník. Dobrovoľní 
Dokonca aj niektoré deti chcú, aby si ich hasiči mali doteraz k dispozícii požiarne vo-
otec či babička kúpili práve ten ich výrobo- zidlo AVIA-30 s kompletným požiarnym vy-
k," hovorí Anežka Benková. Jeden z vianoč- bavením, k nemu pribudlo vozidlo s výkon-
ných stánkov leopoldovských organizácií ným čerpadlom. Je to špeciálny hasičský au-
patril aj prezentácii Dobro-voľného mest- tomobil Karosa CAS 25 - L 101. Vozidlá za-
ského hasičského zboru. Nadviazali na prí- čiatkom decembra osobne daroval 
jemné stretnutie s predstaviteľmi krajského Leopoldovčanom riaditeľ Krajského riadi-
a okresného riaditeľstva Hasičského a zá- teľstva Hasičského a záchranného zboru
chranného zboru v Trnave a v Piešťanoch, v Trnave pplk. Mgr. Vladimír Mrva a riaditeľ 
ktorí leopoldovských hasičov obdarovali no- Okresného riaditeľstva Hasičského a zá-
vým hasičským vozidlom. Na začiatku stála chranného zboru v Piešťanoch pplk. Peter 
iniciatíva primátora mesta. "Sme radi, že sa Galbo. Za všetkých obyvateľov mesta poďa-
našich hasičov takto podarilo vybaviť tech- koval za tento dar primátor mesta Milan 
nikou. Na začiatku bola informácia, že pro- Gavorník a funkcionári Obecného hasič-
fesionálny hasičský zbor dostane nové ha- ského zboru v Leo-poldove František 
sičské autá a staré budú vyradené. Osobne Chovanec a Milan Kleimann.

(maju)som inicioval stretnutie u krajského a okres-
Foto: morma, M. Patayováného riaditeľa hasičov a oslovil som aj pria-
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PRÍPRAVA NA VIANOCE
Členovia združenia Tradičné umelecké ľudo-
vé remeslá sú teda nielen z Pezinka, ale aj z 
celého Slovenska, Moravy a Česka. 
Združenie sa podieľalo na niekoľkých akci-
ách aj v našom regióne. Spoluorganizovali 
podujatie Krst vína v neďalekej obci 
Koplotovce, formou tvorivej keramickej diel-
ne sa aktívne predstavili aj na Cibuľových 
hodoch v Maduniciach a viacerí návštevníci 
ich mohli vidieť aj na Galantských trhoch. 
Počas tohtoročného Adventu žije občianske 
združenie najmä organizovaním vianoč-
ných trhov s názvom Vianočné pastorále v 
Piešťanoch. Sčasti nadväzujú na jarný trh 
ľudových remesiel. "Sviatočná téma je 
témou pokoja dobrej vôle, preto sme sa roz-
hodli pripraviť takéto podujatie aj v tomto via-
nočnom čase – vianočné trhy a program 
Vianočné pastorále sme pripravili v piešťan-

Ako amatér sa dnes snažím s ňou aj inak pra-ských kúpeľoch na Kúpeľnom ostrove počas 
covať. Už nerobím len figurálne výrobky zo celého decembra," hovorí Miloš Kunkel. 
surovej hliny, ale ju aj glazujem. Znovu ma Organizovanie remeselníkov má svoj 
však začína lákať drevo," hovorí s príznač-význam aj v jednote spôsobu prezentácie. Je 
ným úsmevom Miloš Kunkel.to zámer. Od remeselníkov žiadajú, aby pred-
PROBLÉM JE S TERMÍNMIvádzali svoje remeslo v adekvátnom, a teda 
Ako sa občianskemu združeniu darí dnes autentickom oblečení, a až v treťom rade pre-
angažovať remeselníkov do spomínaných dávali svoje výrobky. "Samozrejme, dôležitý 
aktivít? Podľa Miloša Kunkela nie je problém s je aj kompatibilný kultúrny program – ten by 
ich množstvom. Situácia v tejto oblasti je totiž mal byť súčasťou každých trhov," hovorí 
oveľa lepšia ako napríklad pred dvadsiatimi Miloš Kunkel a vysvetľuje aj motiváciu "stra-
rokmi. No v období od júna do októbra je na tegickej polohy" ich občianskeho združenia 
Slovensku a neďalekej Morave veľké množ-práve v Leopoldove. "Býval som dlhé roky v 
stvo podujatí, takže majú čo robiť, aby sa pred-Hlohovci, z Leopoldova mám manželku a 
stavili aspoň na časti z nich. Občianskemu vzťah k tomuto mestu mám silný už dlhé 
združeniu Tradičné ľudové umelecké roky. Nie je to len preto, že v Leopoldove 
remeslá sa podarilo na jarné podujatie v máji bývam. Toto mesto je kúsok od Piešťan, kde 
tohto roka zaangažovať viac ako stotridsať sú možnosti realizácie rôznych aktivít, pre-
ľudových umeleckých remeselníkov. Ich tože je tam kúpeľná klientela," hovorí. 
vyhľadávanie si zobrala pod patronát pod-Samozrejme, Miloš Kunkel je stále aktívny aj 
predsedníčka združenia, Leopoldovčanka ako umelecký remeselník. Tam stála pravá 
Ľubica Kuzmová: "Je to veľká námaha, oslovi-motivácia založenia združenia. "Keramika 
li sme takmer sedemsto remeselníkov z Čiech bola pokračovaním mojej záľuby smerom k 
a Slovenska. Námety sme čerpali z rôznych tradičnému remeselníctvu. Prvýkrát som sa s 
informačných zdrojov od internetu až po ľudovým umením stretol vo folklórnom súbo-
výstrižky z novín a časopisov. A čo najčastej-re Stavbár, čo bolo ešte počas môjho štúdia v 
šie umeleckí remeselníci robia? Z hľadiska Žiline. Potom som začal vyrábať ľudové 
rôznorodosti sa najčastejšie predstavujú dro-nástroje, a až postupne som sa dostal k hline. 

tári, rezbári, ale aj čipkár-
ky. My sme našli až 25 dru-
hov  remes ie l .  Na j -
zaujímavejší sú najmä 
kováči a sklári. Každý si 
medzi nimi môže nájsť to, 
čo ho zaujíma. Ženy majú 
rady napríklad keramiku a 
čipky, mužov zaujíma 
práca umeleckých ková-
čov."
ZÁKLADOM JE
 HĽADANIE
A ako sa začala aktivitám 
v občianskom združení 
v e n o v a ť  Ľ u b i c a  
Kuzmová? Dostala sa k 
ľ u d o v ý m  r e m e s l á m  
postupne, najmä ako 
manažérka aktivít ob-
čianskeho združenia. 
"Základy, ktoré by vychá-
dzali z aktívnej umelec-
kej remeselnej činnosti 
som v podstate ani nema-
la. Postupom času sa to 
vykryštalizovalo, je to asi 
pribúdajúcim vekom. 
Zopár drobných vecí, čo 
mám po predkoch, si 
uchovávam. Podobne aj 
náš dom, v ktorom bý-
vam, je takou rodinnou 
tradíciou. Staval ho pred 

v Piešťanoch navštíviť do začiatku vianoč-osemdesiatimi rokmi môj dedo. Ja som teda 
ných sviatkov. Oboch zástupcov občian-čistá Leopoldovčanka. Takto, cez tradície, 
skeho združenia sme aj vyskúšali z ich vzťa-sa snažím uchovať si v pamäti aj svojich 
hu k svojmu mestu a zo správneho a zdra-blízkych predkov. Na Leopoldove mi je 
vého lokálpatriotizmu. Opýtali sme sa ich, sympatická najmä blízkosť mojich zná-
či by prijali ponuku organizovať podobné mych a rodiny. Miloš Kunkel ma oslovil nie-
podujatie v Leopoldove. Odpovedali, že by koľkokrát, musela som si to premyslieť, pre-
boli radi, keby sa uskutočnilo podujatie aj  tože som k folklóru a tradíciám pevnejšie 
v našom meste. No aj v tomto prípade je zväzky nemala, to sa začalo až neskôr. 
dôležité nájsť vhodný termín, pretože reme-Začínalo sa to námetmi, a postupne sme sa 
selníci majú svoj kalendár nabitý na niekoľ-prepracovali k zorganizovaniu nášho naj-
ko mesiacov dopredu.väčšieho podujatia, Festivalu tradičných 

Martin Jurčoremesiel v Piešťanoch," hovorí Ľubica 
Foto: - kva-, J. KrálKuzmová. Aktuálne podujatie môžete
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Predvianočný pozdrav z africkej Ghany
Nedávno sme dostali pozdrav od sestry Jany Natálie Tóthovej, dcéry pani Gitky 
Piovarčiovej, ktorá dnes žije v Hlohovci, no 
narodila sa, ba doknca aj sobášila sa v 
Leopoldove. Sestra Jana Natália (ináč, ako 
sme sa dozvedeli, neter krstného otca nášho 
mesta Dr. Milana Piovarčiho) pôsobí v Ghane, 
kde ju všetci poznajú ako sestru Janu Paulu. 
Toto rehoľné meno zosobňuje jej vzor vo vie-
re i bežnom živote – Svätého Otca Jána Pavla 
II. Často vystupuje v rozhlase i televízii a vždy 
sa poslucháčom či divákom prihovára peknou 
slovenčinou. Nezabúda ani na Leopoldov, 
kde sú jej korene.

…Srdečný pozdrav z ďalekej Afriky zasielam 
všetkým občanom Leopoldova, ktorý si stále 
držím vo svojich spomienkach a svojom srd-
ci... (Sr. Jana Natália Tóthová, St. Mary´s 
Convent, P. O. Box 1919, Mamprobi, Acera, 
Ghana, West Afrika)

(jh)
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do klubovne, kde si zasadli k slávnostne prestre-
tému stolu plnému všakovakých maškŕt a počú-
vajú pri vianočných piesňach rozprávanie 
dospelých o vianočných tradíciách.  V kútiku 
duše dúfali, že ten úžasný ruch v stajni  neodra-
dil Mikuláša a že predsa len pri všetkých svojich 
povinnostiach nezabudne zavítať  i do jazdec-
kého klubu.  Dvere na klubovni sa pomaličky 
otvárajú a podľa reakcie detí je jasné, že všetko 
šťastne dopadlo. V závere akcie sa z darcov stá-
vajú obdarovaní. Deti dostávajú od Mikuláša 
malé balíčky a od koníčkov skutočné podkovy, 
aby priniesli ich rodinám šťastie a spokojnosť po-
čas vianočných sviatkov a úspechy počas celé-
ho nasledujúceho roka. Aj keď v stajni na stene 
majú zvonec, ktorý v starej symbolike značí ko-
niec, napriek tomu je vždy dostatok času na po-
ďakovanie a lúčenie so slovami: Dovidenia
o rok, priatelia!

Autor textu: Jana Potocká
Autor foto: Richard Potocký

Z redakč nej poš tyZ redakč nej poš ty
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Netradičný zážitok pre 2-3-ročné 
deti z Materskej školy v Leopol-
dove pripravil Zámocký jazdecký 
klub so sídlom v Maduniciach po-
zvánkou na  podujatie Možno prí-
de i Mikuláš, ktoré sa uskutočnilo 
5. decembra.
Deti sa v sprievode svojich rodi-
čov oboznámili s areálom jazdec-
kého klubu, sledovali prácu koňa 
na lonži, prezreli si Minigalériu s 
fotografiami štvornohých krásav-
cov a takto inšpirovaní si to za-
mierili do stajne medzi koníky.
V očiach detí bolo veľa radosti, ne-
dočkavosti z nového poznania, 
veď doteraz nepočuli, že by sa aj 
v stajni  udržiavali vianočné tradí-
cie. S pomocou majiteľov najprv 
upratali  maštaľ, potom spolu s ro-
dičmi vyzdobili každý z boxov tra-
dičnou vianočnou vetvičkou.  
Všetci spoločne – dospelí i deti – 
pripravili slávnostné menu. 
Okrem tradičných každodenných 
chodov – ovsa, jačmeňa a sena  
im deti prilepšili kockami cukru, 
kúskami mrky, krájali im jabĺčka, 
pridali za  hrsť orechov, kúsok via-
nočnej oblátky a nesmel chýbať 
ani strúčik cesnaku ako ochrana 
pred všetkým zlým. Ich štvornohí 
priatelia, počujúc  ruch v stajni, 
už netrpezlivo prešľapovali a čaka-
li na svoje darčeky. Otvorili sa bo-
xy a deti rozdelili pripravené 
dobroty spravodlivo, všetkým ko-
níkom rovnakým dielom. V tej 
chvíli sa celá stajňa rozžiarila ra-
dosťou. Koníčkom žiarili oči od ra-
dosti z bohatého obeda, deťom 
žiarili oči pri pohľade na spokojne 
odfrkujúcich štvornohých maškrt-
níkov. Deti aj rodičia sa presunuli  

Mikuláš v stajniMikuláš v stajni
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držím vo svojich spomienkach a svojom srd-
ci... (Sr. Jana Natália Tóthová, St. Mary´s 
Convent, P. O. Box 1919, Mamprobi, Acera, 
Ghana, West Afrika)

(jh)
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do klubovne, kde si zasadli k slávnostne prestre-
tému stolu plnému všakovakých maškŕt a počú-
vajú pri vianočných piesňach rozprávanie 
dospelých o vianočných tradíciách.  V kútiku 
duše dúfali, že ten úžasný ruch v stajni  neodra-
dil Mikuláša a že predsa len pri všetkých svojich 
povinnostiach nezabudne zavítať  i do jazdec-
kého klubu.  Dvere na klubovni sa pomaličky 
otvárajú a podľa reakcie detí je jasné, že všetko 
šťastne dopadlo. V závere akcie sa z darcov stá-
vajú obdarovaní. Deti dostávajú od Mikuláša 
malé balíčky a od koníčkov skutočné podkovy, 
aby priniesli ich rodinám šťastie a spokojnosť po-
čas vianočných sviatkov a úspechy počas celé-
ho nasledujúceho roka. Aj keď v stajni na stene 
majú zvonec, ktorý v starej symbolike značí ko-
niec, napriek tomu je vždy dostatok času na po-
ďakovanie a lúčenie so slovami: Dovidenia
o rok, priatelia!

Autor textu: Jana Potocká
Autor foto: Richard Potocký

Z redakč nej poš tyZ redakč nej poš ty
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Netradičný zážitok pre 2-3-ročné 
deti z Materskej školy v Leopol-
dove pripravil Zámocký jazdecký 
klub so sídlom v Maduniciach po-
zvánkou na  podujatie Možno prí-
de i Mikuláš, ktoré sa uskutočnilo 
5. decembra.
Deti sa v sprievode svojich rodi-
čov oboznámili s areálom jazdec-
kého klubu, sledovali prácu koňa 
na lonži, prezreli si Minigalériu s 
fotografiami štvornohých krásav-
cov a takto inšpirovaní si to za-
mierili do stajne medzi koníky.
V očiach detí bolo veľa radosti, ne-
dočkavosti z nového poznania, 
veď doteraz nepočuli, že by sa aj 
v stajni  udržiavali vianočné tradí-
cie. S pomocou majiteľov najprv 
upratali  maštaľ, potom spolu s ro-
dičmi vyzdobili každý z boxov tra-
dičnou vianočnou vetvičkou.  
Všetci spoločne – dospelí i deti – 
pripravili slávnostné menu. 
Okrem tradičných každodenných 
chodov – ovsa, jačmeňa a sena  
im deti prilepšili kockami cukru, 
kúskami mrky, krájali im jabĺčka, 
pridali za  hrsť orechov, kúsok via-
nočnej oblátky a nesmel chýbať 
ani strúčik cesnaku ako ochrana 
pred všetkým zlým. Ich štvornohí 
priatelia, počujúc  ruch v stajni, 
už netrpezlivo prešľapovali a čaka-
li na svoje darčeky. Otvorili sa bo-
xy a deti rozdelili pripravené 
dobroty spravodlivo, všetkým ko-
níkom rovnakým dielom. V tej 
chvíli sa celá stajňa rozžiarila ra-
dosťou. Koníčkom žiarili oči od ra-
dosti z bohatého obeda, deťom 
žiarili oči pri pohľade na spokojne 
odfrkujúcich štvornohých maškrt-
níkov. Deti aj rodičia sa presunuli  

Mikuláš v stajniMikuláš v stajni
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Obec Leopoldov oslavuje tohto roku 300. výročie vzniku a pri tejto príležitosti jej majú 
udeliť štatút mesta. Pri príležitosti významného jubilea usporiadali príslušníci Zboru 
nápravnej výchovy Nápravno-výchovného ústavu (NVÚ)  Leopoldov výstavu. 
Sprístupnila verejnosti zaujímavý, svojím druhom ojedinelý pohľad na prácu a život 
odsúdených v nápravnovýchovnom ústave. 
Pri vchode do budovy kultúrneho domu Ministerstva spravodlivosti iste zapôsobí na 
návštevníka čierny záves s mrežami a nápisom "Väznica" ako aj úzka tmavá miestnosť s 
atrapou šibenice, odsúdeného a kata. Iný obraz vidí návštevník v sále. Prostredníctvom 
fotografií môže nazrieť do života v dnešnom modernom nápravno-výchovnom ústave.
Pred očami návštevníkov sa striedajú autentické materiály: pracovná výchova, discipli-
nárne odmeny a tresty, kultúrnovýchovná práca, besedy s odsúdenými, učebňa, zaují-
mavé krúžky, vlastný väzenský časopis, knižnica s dvesto zväzkami, osobná hygiena, 
zábery z podnikov, kde odsúdení pracujú, zásady slušného chovania, ktoré sa v ústave 
vyžaduje, vychádzky, atď.
Ďalšie panely hovoria o šiestich veľkých závodoch; vystavované exponáty ukazujú 
výrobky závodov, pre ktoré odsúdení pracujú. Návštevník sa tam môže dozvedieť, že 
Bratislavské elektromontážne závody, ktoré majú pracovisko v NVÚ Leopoldov, vyža-
dujú kvalitné výrobky. Elektromontážne závody, pre ktoré tu vyrábajú, vyvážajú výrobky 
do piatich štátov. Výrobky n. p. Drevina v Turanoch posielajú do Kanady, Juhoslávie... 
Odsúdení pri tejto práci zarobia priemerne mesačne 1580 až 1784 Kčs. 
Drobné umelecké predmety, sošky a obrazy hovoria o rukách, ktoré ich vytvorili. Museli 
byť veľmi zručné a šikovné, ale aká škoda, že ich nestvorili mimo týchto múrov...
Zastavujeme sa pri vitríne zbraní, nožov, nájdených u odsúdených. Na koho boli nože, 
boxér, prichystané? Na strážcu zákona, či spoluväzňa?
Návštevník odchádza plný dojmov. Príslušníci Zboru nápravnej výchovy NVÚ 
Leopoldov priblížili verejnosti tak málo známu sféru života.

JUDr. E. Červená (Smena, 24. október 1969)
Nabudúce: Rastie železničný uzol (Hlas ľudu, 21. december 1972)

Pripravuje: MARTIN JURČO

Písali o nás...
...v roku 1969...
300-ročná väznica

Na konci jesennej časti futbalovej sezóny vari nezaškodí trocha bilancovať. Počas let-
nej futbalovej prípravy mužstvo leopoldovského MTK odohralo niekoľko priateľských 
stretnutí a ani z jedného neodišlo s prehrou: 22. mája zvíťazili nad legionármi 7:3, 8. 
júla zdolali FC Zentivu Hlohovec s výsledkom 4:1, 11. júla porazili Družstevník 
Trakovice 4:2, zvíťazili nad OŠK Dvorníky 6:4 a so skôr symbolickým víťazstvom 3:2 
odišli 1. augusta aj zo zaujímavého hodového exhibičného zápasu so seniormi ŠK 
Slovanu Bratislava, ktorému velili Dušan Galis a Dušan Tittel.

Vedenie klubu bolo pred začiatkom sezóny presvedčené, že návrat niektorých hráčov z 
hosťovania v iných kluboch (Peter Blinka, Ladislav Svitek, Juraj Brodek) zlepší výsledky 
klubu v novej sezóne a mužstvo obohatí aj prestup Tomáša Ondrigu z dorastu. Na ploche 
môžeme okrem nich vidieť Maroša Vozárika, Tomáša Viskupa, Peter Viskupa, Michala 
Gažoviča, Stanislava Enderleho, Daniela Boháčika, Jána Kršňáka, Tibora Holíka, Michala 
Krileka, Stanislava Lukáčika, Jána Lukáča, Branislava Krajčoviča, Mária Harmana, 
Michala Hotového, Michala Hargaša. V bráne sa striedajú Miroslav Bisták a Vladimír 
Kuzma, ktorý sa podrobil operácii. Vedúcim mužstva zostáva Martin Nosál.

Prehľad výsledkov odohraných zápasov v zimnej časti - muži:
9.8.09 TJ Družstevník Siladice – MTK Leopoldov 2:0

16.8.09 MTK Leopoldov – TJ Družstevník Zavar 1:1
23.8.09 TJ Slovan Ostrov - MTK Leopoldov 0:1
29.8.09 MTK Leopoldov – OFK Horné Otrokovce 0:2

6.9.09 OŠK Šulekovo - MTK Leopoldov 2:0
13.9.09 MTK Leopoldov – TJ Družstevník Dol. Krupá 2:0
20.9.09 OŠK Križovany - MTK Leopoldov 2:1
27.9.09 MTK Leopoldov – Družstevník Zvončín 2:2
4.10.09 TJ Družstevník Špačince v MTK Leopoldov 0:6

11.10.09 MTK Leopoldov – TJ Družstevník Brestovany 3:2
18.10.09 MTK Leopoldov – OFK Bučany 4:0
25.10.09 TJ Vinohradník Suchá n P. - MTK Leopoldov 3:0

1.11.09 MTK Leopoldov – ŠK Cífer 1:1
8.11.09 OFK Drahovce - MTK Leopoldov 1:0

14.11.09 MTK Leopoldov – TJ Iskra H. Otrokovce 1:1
Do jarnej súťaže leopoldovské mužstvo vstúpi futbalovým stretnutím s Telovýchovnou 
jednotou Iskra Horné Orešany 14. marca 2010.

Oblastné majtsrovstvá Trnava 2009/2010
K V R P S B

Družstevník Zvončín 15 12 2 1 44:11 38
OFK Horné Otrokovce 15 12 1 2 51:15 37
OŠK Križovany 15 10 3 2 27:12 33
OFK Drahovce 15 10 1 4 29:20 31
TJ Družstevník Dolná Krupá 15 7 2 6 27:21 23
TJ Družstevník Siladice 15 7 2 6 25:26 23
MTK Leopoldov 15 5 4 6 22:19 19
TJ Družstevník Špačince 14 6 1 7 17:29 19
OŠK Šulekovo 15 6 0 9 17:39 18
OFK Bučany 15 6 0 9 17:49 18
TJ Iskra Horné Orešany 14 5 3 6 15:11 18
TJ Družstevník Brestovany 15 5 1 9 21:31 16
TJ Družstevník Zavar 15 4 4 7 15:21 16
ŠK Cífer 15 4 3 8 22:31 15
TJ Vinohradník Suchá n Parnou 15 4 1 10 27:31 13
TJ Slovan Ostrov 15 2 0 13 7:47 6

(30.11.2009)

Č o je nové na futbalových
trávnikoch po jesennej č asti?



24 25

Obec Leopoldov oslavuje tohto roku 300. výročie vzniku a pri tejto príležitosti jej majú 
udeliť štatút mesta. Pri príležitosti významného jubilea usporiadali príslušníci Zboru 
nápravnej výchovy Nápravno-výchovného ústavu (NVÚ)  Leopoldov výstavu. 
Sprístupnila verejnosti zaujímavý, svojím druhom ojedinelý pohľad na prácu a život 
odsúdených v nápravnovýchovnom ústave. 
Pri vchode do budovy kultúrneho domu Ministerstva spravodlivosti iste zapôsobí na 
návštevníka čierny záves s mrežami a nápisom "Väznica" ako aj úzka tmavá miestnosť s 
atrapou šibenice, odsúdeného a kata. Iný obraz vidí návštevník v sále. Prostredníctvom 
fotografií môže nazrieť do života v dnešnom modernom nápravno-výchovnom ústave.
Pred očami návštevníkov sa striedajú autentické materiály: pracovná výchova, discipli-
nárne odmeny a tresty, kultúrnovýchovná práca, besedy s odsúdenými, učebňa, zaují-
mavé krúžky, vlastný väzenský časopis, knižnica s dvesto zväzkami, osobná hygiena, 
zábery z podnikov, kde odsúdení pracujú, zásady slušného chovania, ktoré sa v ústave 
vyžaduje, vychádzky, atď.
Ďalšie panely hovoria o šiestich veľkých závodoch; vystavované exponáty ukazujú 
výrobky závodov, pre ktoré odsúdení pracujú. Návštevník sa tam môže dozvedieť, že 
Bratislavské elektromontážne závody, ktoré majú pracovisko v NVÚ Leopoldov, vyža-
dujú kvalitné výrobky. Elektromontážne závody, pre ktoré tu vyrábajú, vyvážajú výrobky 
do piatich štátov. Výrobky n. p. Drevina v Turanoch posielajú do Kanady, Juhoslávie... 
Odsúdení pri tejto práci zarobia priemerne mesačne 1580 až 1784 Kčs. 
Drobné umelecké predmety, sošky a obrazy hovoria o rukách, ktoré ich vytvorili. Museli 
byť veľmi zručné a šikovné, ale aká škoda, že ich nestvorili mimo týchto múrov...
Zastavujeme sa pri vitríne zbraní, nožov, nájdených u odsúdených. Na koho boli nože, 
boxér, prichystané? Na strážcu zákona, či spoluväzňa?
Návštevník odchádza plný dojmov. Príslušníci Zboru nápravnej výchovy NVÚ 
Leopoldov priblížili verejnosti tak málo známu sféru života.

JUDr. E. Červená (Smena, 24. október 1969)
Nabudúce: Rastie železničný uzol (Hlas ľudu, 21. december 1972)

Pripravuje: MARTIN JURČO

Písali o nás...
...v roku 1969...
300-ročná väznica

Na konci jesennej časti futbalovej sezóny vari nezaškodí trocha bilancovať. Počas let-
nej futbalovej prípravy mužstvo leopoldovského MTK odohralo niekoľko priateľských 
stretnutí a ani z jedného neodišlo s prehrou: 22. mája zvíťazili nad legionármi 7:3, 8. 
júla zdolali FC Zentivu Hlohovec s výsledkom 4:1, 11. júla porazili Družstevník 
Trakovice 4:2, zvíťazili nad OŠK Dvorníky 6:4 a so skôr symbolickým víťazstvom 3:2 
odišli 1. augusta aj zo zaujímavého hodového exhibičného zápasu so seniormi ŠK 
Slovanu Bratislava, ktorému velili Dušan Galis a Dušan Tittel.

Vedenie klubu bolo pred začiatkom sezóny presvedčené, že návrat niektorých hráčov z 
hosťovania v iných kluboch (Peter Blinka, Ladislav Svitek, Juraj Brodek) zlepší výsledky 
klubu v novej sezóne a mužstvo obohatí aj prestup Tomáša Ondrigu z dorastu. Na ploche 
môžeme okrem nich vidieť Maroša Vozárika, Tomáša Viskupa, Peter Viskupa, Michala 
Gažoviča, Stanislava Enderleho, Daniela Boháčika, Jána Kršňáka, Tibora Holíka, Michala 
Krileka, Stanislava Lukáčika, Jána Lukáča, Branislava Krajčoviča, Mária Harmana, 
Michala Hotového, Michala Hargaša. V bráne sa striedajú Miroslav Bisták a Vladimír 
Kuzma, ktorý sa podrobil operácii. Vedúcim mužstva zostáva Martin Nosál.

Prehľad výsledkov odohraných zápasov v zimnej časti - muži:
9.8.09 TJ Družstevník Siladice – MTK Leopoldov 2:0

16.8.09 MTK Leopoldov – TJ Družstevník Zavar 1:1
23.8.09 TJ Slovan Ostrov - MTK Leopoldov 0:1
29.8.09 MTK Leopoldov – OFK Horné Otrokovce 0:2

6.9.09 OŠK Šulekovo - MTK Leopoldov 2:0
13.9.09 MTK Leopoldov – TJ Družstevník Dol. Krupá 2:0
20.9.09 OŠK Križovany - MTK Leopoldov 2:1
27.9.09 MTK Leopoldov – Družstevník Zvončín 2:2
4.10.09 TJ Družstevník Špačince v MTK Leopoldov 0:6

11.10.09 MTK Leopoldov – TJ Družstevník Brestovany 3:2
18.10.09 MTK Leopoldov – OFK Bučany 4:0
25.10.09 TJ Vinohradník Suchá n P. - MTK Leopoldov 3:0

1.11.09 MTK Leopoldov – ŠK Cífer 1:1
8.11.09 OFK Drahovce - MTK Leopoldov 1:0

14.11.09 MTK Leopoldov – TJ Iskra H. Otrokovce 1:1
Do jarnej súťaže leopoldovské mužstvo vstúpi futbalovým stretnutím s Telovýchovnou 
jednotou Iskra Horné Orešany 14. marca 2010.

Oblastné majtsrovstvá Trnava 2009/2010
K V R P S B

Družstevník Zvončín 15 12 2 1 44:11 38
OFK Horné Otrokovce 15 12 1 2 51:15 37
OŠK Križovany 15 10 3 2 27:12 33
OFK Drahovce 15 10 1 4 29:20 31
TJ Družstevník Dolná Krupá 15 7 2 6 27:21 23
TJ Družstevník Siladice 15 7 2 6 25:26 23
MTK Leopoldov 15 5 4 6 22:19 19
TJ Družstevník Špačince 14 6 1 7 17:29 19
OŠK Šulekovo 15 6 0 9 17:39 18
OFK Bučany 15 6 0 9 17:49 18
TJ Iskra Horné Orešany 14 5 3 6 15:11 18
TJ Družstevník Brestovany 15 5 1 9 21:31 16
TJ Družstevník Zavar 15 4 4 7 15:21 16
ŠK Cífer 15 4 3 8 22:31 15
TJ Vinohradník Suchá n Parnou 15 4 1 10 27:31 13
TJ Slovan Ostrov 15 2 0 13 7:47 6

(30.11.2009)

Č o je nové na futbalových
trávnikoch po jesennej č asti?



27

Spoloč enská kronika

26

November - december
2009

Opustili nás
Jozef Čadan

Ing. Sáva Ganev
Ján Vojtek

Eduard Cepko
Mária Žibeková

Česť ich pamiatke.

Edita Šiatkovská 84-ročná
Eva Zavadilová Valéria Kolláriková

70-roční 85-ročníUzavreli manželstvo
Eva Bachňáková Dezider JavorskýMartin Vachan

Karol Karaba Anna Valkováa Mgr. Eliška Beňušová
Vladimír Kučík

Miroslav Sorád Oľga Slováková 86-roční
Rudolf Štefíček Mária Foltánováa Daniela Hýbelová

Johana Ukropcová Štefan Polačik
Narodili sa

75-ročníJakub Hinca 88-ročná
Mária BednárikováSamuel Muzikář Angela Padáčová

Jolana ChatrnuchováHugo Bachňák
Jaroslav KorbeličOliver Cíferský 89-ročná

Alžbeta Ondrušeková Mária Krajčíriková
Naši jubilanti

80-roční60-roční 95-ročný
Michal KanckoKlement Blaško Štefan Ščipák
Ondrej StrapáčVladimír Gama

Mária Košťalová Srdečne blahoželáme!
81-ročníDominik Kováč

Mária LofflerováMária Kupková
Anna PokrývkováJán Ondriga
Rozália PuškárováMargita Rapantová
Ladislav ŠkrabákEmília Šoková 

82-ročný65-roční
Pavol KulichBožena Adamovičová

Elena Julényová
Ivan Ottinger 83-ročný

Ján Padáč Emanuel Ďuriš Spracované dňa 10.12.2009 
Viera Lietavová Helena Padáčová

Dorastu sa darí
Dorast má za sebou v IV. lige SZ odohrané už tieto zápasy: 

1.8.09 MTK Leopoldov – OŠK Trenčianske Stankovce 1:0
8.8.09 MFK Nováky - MTK Leopoldov 4:0

15.8.09 MTK Leopoldov – MFK Nová Dubnica 5:1
22.8.09 ŠKF Banik Handlová - MTK Leopoldov 1:1
29.8.09 MTK Leopoldov – TJ Družstevník Dolná Krupá 2:1

5.9.09 FC Zentiva Hlohovec - MTK Leopoldov 4:0
12.9.09 MTK Leopoldov – Veľké Kostoľany 2:1
19.9.09 MTK Leopoldov – LR Crystal Lednické Rovné 1:2
15.9.09 MFK Skalica - MTK Leopoldov 1:0
3.10.09 MTK Leopoldov – Spartak Bánovce nad Bebravou 2:0

10.10.09 ŠK Vegum Dolné Vestenice - MTK Leopoldov 3:1
17.10.09 MTK Leopoldov – OTJ Moravany 1:1
25.10.09 MFK Ilava - MTK Leopoldov 2:5
31.10.09 MTK Leopoldov – TJ Plevník-Drienové 3:2

7.11.09 ŠK Rapid Hrnčiarovce - MTK Leopoldov 0:2

Prvý zápas jarnej časti súťaže odohrá dorast 14. marca 2010 s dorastom OŠK 
Trenčianske Stankovce.
Za leopoldovský dorast do brány nastupuje Michal Juran, obranu tvoria Patrik Halják, 
Miloš Zachar, Lukáš Halják, Róbert Ješko a Lukáš Tvrdý, zálohu Denis Ajpek, Patrik 
Vančo, Tomáš Horváth, Šimon Jurda, Kristián Bunček a Juraj Gergič. Útok vedú Martin 
Kollár, Juraj Pobjecký, Marco Galbička, Martin Štefunko a Tomáš Ščasný.
Aktuálna tabuľka – dorast:

K V R P S B
FC Zentiva Hlohovec 15 11 0 4 46:11 33
MFK Skalica 15 10 3 2 31:9 33
TJ Plevník-Drienové 15 8 43 3 26:15 28
TJ Družstevník Dolná Krupá 15 8 3 4 32:22 27
Spartak Bánovce nad Bebravou 15 8 2 5 33:17 26
MTK Leopoldov 15 8 2 5 26:33 26
MFK Nová Dubnica 15 8 1 6 37:38 25
MFK Nováky 15 7 3 5 37:30 24
OTJ Moravany 15 6 3 6 41:36 21

OŠK Trenčianske Stankovce 15 6 3 6 22:22 21
LR Crystal Lednické Rovné 15 5 3 7 31:26 18
MFK Ilava 15 6 0 9 23:44 18
ŠKF Baník Handlová 15 3 4 8 28:40 13
ŠK Rapid Hrnčiarovce 15 3 2 10 19:49 11
Veľké Kostoľany 15 3 1 11 22:46 10
ŠK Vegum Dolné Vestenice 15 3 0 1 13:39 9

(30.11.2009)

S použitím informácií z internetovej stránky MTK Leopoldov
www.mtkleopoldov.leonet.sk

(jh)
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Eva Bachňáková Dezider JavorskýMartin Vachan

Karol Karaba Anna Valkováa Mgr. Eliška Beňušová
Vladimír Kučík

Miroslav Sorád Oľga Slováková 86-roční
Rudolf Štefíček Mária Foltánováa Daniela Hýbelová

Johana Ukropcová Štefan Polačik
Narodili sa

75-ročníJakub Hinca 88-ročná
Mária BednárikováSamuel Muzikář Angela Padáčová

Jolana ChatrnuchováHugo Bachňák
Jaroslav KorbeličOliver Cíferský 89-ročná

Alžbeta Ondrušeková Mária Krajčíriková
Naši jubilanti

80-roční60-roční 95-ročný
Michal KanckoKlement Blaško Štefan Ščipák
Ondrej StrapáčVladimír Gama

Mária Košťalová Srdečne blahoželáme!
81-ročníDominik Kováč

Mária LofflerováMária Kupková
Anna PokrývkováJán Ondriga
Rozália PuškárováMargita Rapantová
Ladislav ŠkrabákEmília Šoková 

82-ročný65-roční
Pavol KulichBožena Adamovičová

Elena Julényová
Ivan Ottinger 83-ročný

Ján Padáč Emanuel Ďuriš Spracované dňa 10.12.2009 
Viera Lietavová Helena Padáčová

Dorastu sa darí
Dorast má za sebou v IV. lige SZ odohrané už tieto zápasy: 

1.8.09 MTK Leopoldov – OŠK Trenčianske Stankovce 1:0
8.8.09 MFK Nováky - MTK Leopoldov 4:0

15.8.09 MTK Leopoldov – MFK Nová Dubnica 5:1
22.8.09 ŠKF Banik Handlová - MTK Leopoldov 1:1
29.8.09 MTK Leopoldov – TJ Družstevník Dolná Krupá 2:1

5.9.09 FC Zentiva Hlohovec - MTK Leopoldov 4:0
12.9.09 MTK Leopoldov – Veľké Kostoľany 2:1
19.9.09 MTK Leopoldov – LR Crystal Lednické Rovné 1:2
15.9.09 MFK Skalica - MTK Leopoldov 1:0
3.10.09 MTK Leopoldov – Spartak Bánovce nad Bebravou 2:0

10.10.09 ŠK Vegum Dolné Vestenice - MTK Leopoldov 3:1
17.10.09 MTK Leopoldov – OTJ Moravany 1:1
25.10.09 MFK Ilava - MTK Leopoldov 2:5
31.10.09 MTK Leopoldov – TJ Plevník-Drienové 3:2

7.11.09 ŠK Rapid Hrnčiarovce - MTK Leopoldov 0:2

Prvý zápas jarnej časti súťaže odohrá dorast 14. marca 2010 s dorastom OŠK 
Trenčianske Stankovce.
Za leopoldovský dorast do brány nastupuje Michal Juran, obranu tvoria Patrik Halják, 
Miloš Zachar, Lukáš Halják, Róbert Ješko a Lukáš Tvrdý, zálohu Denis Ajpek, Patrik 
Vančo, Tomáš Horváth, Šimon Jurda, Kristián Bunček a Juraj Gergič. Útok vedú Martin 
Kollár, Juraj Pobjecký, Marco Galbička, Martin Štefunko a Tomáš Ščasný.
Aktuálna tabuľka – dorast:

K V R P S B
FC Zentiva Hlohovec 15 11 0 4 46:11 33
MFK Skalica 15 10 3 2 31:9 33
TJ Plevník-Drienové 15 8 43 3 26:15 28
TJ Družstevník Dolná Krupá 15 8 3 4 32:22 27
Spartak Bánovce nad Bebravou 15 8 2 5 33:17 26
MTK Leopoldov 15 8 2 5 26:33 26
MFK Nová Dubnica 15 8 1 6 37:38 25
MFK Nováky 15 7 3 5 37:30 24
OTJ Moravany 15 6 3 6 41:36 21

OŠK Trenčianske Stankovce 15 6 3 6 22:22 21
LR Crystal Lednické Rovné 15 5 3 7 31:26 18
MFK Ilava 15 6 0 9 23:44 18
ŠKF Baník Handlová 15 3 4 8 28:40 13
ŠK Rapid Hrnčiarovce 15 3 2 10 19:49 11
Veľké Kostoľany 15 3 1 11 22:46 10
ŠK Vegum Dolné Vestenice 15 3 0 1 13:39 9

(30.11.2009)

S použitím informácií z internetovej stránky MTK Leopoldov
www.mtkleopoldov.leonet.sk

(jh)



Foto: Vojtech Moravč ík
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