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Sychravé poč asie narobilo vrásky
na č elách motoristov aj ž eleznič iarov

 Tohtoročné chladné a sychravé februárové počasie s veľkým nárazovým vetrom a sneže-
ním zasiahol aj obyvateľov nášho mesta. Aj keď cesty v meste a prejazdnosť intravilánu ne-
bola komplikovaná (azda s výnimkou ciest na okraji mesta, kde zneprejazdňoval cesty vie-
tor snehom z polí), problém bol dostať sa do Piešťan a Trnavy, prípadne od Hlohovca na 
Topoľčany a do Nitry. Jedno auto s bratislavskou ŠPZ dokonca zostalo na niekoľko hodín za-
padnuté v dolinke pri mestskom cintoríne.
Najproblematickejšia bola situácia v prvých dvoch februárových týždňoch, keď napríklad 
cez víkend bola dokonca obmedzená aj verejná doprava. Jedna z vážnych dopravných ne-
hôd sa stala aj neďaleko Leopoldova. Podľa hovorcu Krajského riaditeľstva hasičského a zá-
chranného zboru Ivan Peťka sa v katastri Maduníc čelne zrazili dve osobné motorové vo-
zidlá, pričom sa ľahko zranil jeden z vodičov. Hasiči z Hlohovca mu poskytli prvú pomoc, 
vozidlá odtiahli na krajnicu a zaistili proti požiaru a úniku motorových kvapalín. 
Ďalšia dopravná nehoda v Sokolovciach ovplyvnila aj železničnú a autobusovú dopravu. 
SAD Trnava dokonca v sobotu a nedeľu 13. a 14. februára zabezpečovala v našom regióne 
dopravu s výraznými komplikáciami a mnohé spoje meškali, niektoré boli odrieknuté naj-
mä pre problematický úsek medzi Trnavou a Trakovicami. Dočasné zastavenie železničnej 
dopravy si vyžiadala aj situácia pre cestujúcich, ktorí cestovali z Leopoldova do Nity alebo 
od Topoľčian. Pre snehové záveje obmedzili prevádzku na jednokoľajnej trati Lužianky – 
Jelšovce – Koniarovce. Železničná spoločnosť Slovensko síce zabezpečila náhradnú auto-
busovú dopravu, lenže nepriaznivé poveternostné podmienky neumožnili jej nasadenie. 
Preto boli prijaté náhradné opatrenia: rýchlik 725 Remäta (pôvodná trasa Bratislava - 
Prievidza) sa zo Železničnej stanice Zbehy vrátil do Leopoldova, kde počkal na rýchlik 
1521 Tribeč. Po spojení oboch súprav išiel mimoriadne do Trenčína a Chynorian. V 
Chynoranoch sa súprava zasa rozdelila, časť išla do Topoľčian a časť do Prievidze. Niektoré 
rýchliky išli odklonom z Prievidze do Trenčína a z Trenčína do Bratislavy ako osobné vlaky. 
Železnice pre komplikovanú situáciu dokonca upozornili cestujúcich, aby pre nepriaznivé 
počasie zvážili potrebu cestovania. 
Problémy sa vyriešili v treťom februárovom týždni, a to vďaka zmene počasia, najmä po 
ústupe siného nárazového vetra, ktorý najviac komplikoval situáciu na cestách v otvore-
ných úsekoch medzi jednotlivými obcami. 

(maju)

Cestujúci, ktorí v pondelok 22. februára plánovali o 7,40 h odcestovať do Trnavy alebo 
Bratislavy rýchlikom č. 722 Vtáčnik, museli nahradiť plánovaný rýchlik za osobný vlak od-
chádzajúci o 9 minút neskôr, pretože pracovníci ŽSR avizovali 60-minútové meškanie 
rýchlika. V tom čase už cestujci vedeli, že aj osobný vlak smerujúci z Leopoldova do Nitry 
bude v úseku Leopoldov-Rišňovce nahradený autobusovou dopravou.
Príčinou skomplikovania dopravnej situácie na leopoldovskej železničnej stanici bola do-
pravná nehoda pri Kľačanoch na štátnej ceste II/513 v smere do Hlohovca. Nákladné auto 
prevážajúce po tejto ceste potraviny dostalo krátko po 3. hodine ráno šmyk na zľadovatenej 
vozovke a prevrátilo sa sčasti aj s nákladom na súbežnú železničnú trať. Železničná trať tak 
zostala neprejazdná a situáciu pomáhali riešiť okrem hlohovských hasičov aj pracovníci Čes-
madu, ktorí náklad pomáhali preložiť do iného automobilu. Ako potvrdil hovorca Krajského 
riaditeľstva Hasičského a záchranárskeho zboru SR v Trnave Ivan Peťko, vodiča na mieste 
ošetrili záchranári a previezli ho do nemocnice, spolujazdkyňa zranenia neutrpela. Želez-
ničná prevádzka v tomto úseku bola obnovená v ten istý deň v doobedňajších hodinách.

(jh)
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Leopoldovský magistrát, tak ako to už tra-
dične býva, pripravil na začiatku roka stret-
nutie pre spolupracovníkov a partnerov sa-
mosprávy a pri tejto príležitosti udelil aj 
Cenu mesta Leopoldov za predchádzajúci 
rok. Mnohí ocenili, že samo ocenenie sa (a-
ko v prípadoch iných miest) nestalo sprofa-
novaným už len preto, že ho dostanú desiat-
ky laureátov bez skutočného prihliadnutia 
na rozvoj mesta. Je symbolické, že spomí-
nané novoročné stretnutie sa uskutočnilo 
práve v priestoroch nového leopoldovského 
stolnotenisového klubu. 
Dalo sa očakávať, že vedenie mesta udelí 
spomínané ocenenie človeku, ktorý sa azda 
najviac zaslúžil o to, aby bolo spomínané 
športovisko dobudované do súčasného sta-
vu a zároveň aby sa kládol dôraz aj na jeho 
dlhoročné aktivity v oblasti rozvoja mest-
ského športu. Cenu mesta Leopoldov mest-
ské zastupiteľstvo a primátor mesta udelili 
Ctiborovi Valkovi. A právom, veď pre rozvoj 
športu venoval nielen svoj čas, entuziaz-
mus, energiu a aj finančné prostriedky, ale 
je skutočným milovníkom športu. "Je to oce-
nenie nielen mojej práce, ale tých, ktorí sa Ctibor Valko sa narodil 5. januára 1948 a po 
podieľali na výstavbe haly. Keď sa pozriete štúdiu na priemyselnej škole strojníckej v 
na tieto nástenky, koľko času sme tu strávili Trnave sa zamestnal v leopoldovskom 
a odrobili, myslím si, že to je doklad, že náš Kovošrote. V roku 1992 začal podnikať. Už 
entuziazmus bol na prvom mieste. Teraz tre- od mladosti inklinoval k športu, a tak už ako 
ba šport podporovať. Osobne som robil mladý nadšenec pre šport pomáhal stolným 
šport odmala, vždy len rekreačne. So stol- tenistom v našom meste vytvárať vhodné 
ným tenisom som začal tu vo väznici kedysi podmienky na jeho rozvoj. V čase, keď sa 
začiatkom osemdesiatych rokov na športo- stolný tenis hrával vo väzenskom ústave a 
vých dňoch. Potom sa záujem o stolný tenis podporoval mladých hráčov nielen finanč-
rozširoval a prišli aj z druhých dedín takí, čo ne, premýšľal, ako vytvoriť stolnému tenisu 
hrávali a pokračovalo to fakticky až doteraz. také možnosti, aby milovníci tohto športu z 
Hrávali sme v útvare vo väznici. Tam nás Leopoldova nemuseli chodiť do iných 
však už nechceli, a tak sme začali riešiť otáz- miest. Prišiel s nápadom, ako myšlienku stol-
ku, čo ďalej. Hrávali sme krátky čas v Červe- notenisovej haly zrealizovať a angažoval sa 
níku a keď bola možnosť prestavať tento ešte intenzívnejšie, našiel finančnú podpo-
priestor, tak sme to skúsili. Myslím si, že te- ru, aj ľudí, ktorí boli ochotní priložiť ruku k 
raz, keď už sú vybudované podmienky, to dielu. Napokon aj on sám sa podieľal na ko-
lepšie v stolnom tenise nás ešte len čaká. ordinácii prác a stavbe stolnotenisovej haly. 
Treba, aby prišli nové generácie, aby sme Ctiborovi Valkovi bolo udelená Cena mesta 
mohli postupovať vyššie a vyššie," povedal Leopoldov za zásluhy o rozvoj a reprezen-
pre časopis Leopoldov ocenený Ctibor táciu mesta. 

Text a foto: (maju)Valko. 

Novoročný čas je už pravidelne príležitos- mozrejme, ro-
ťou, keď leopoldovská samospráva víta na dákmi z Leopol-
spoločnom stretnutí priateľov a partnerov dova, ktorí síce
mestského úradu. Tento rok sa na spoloč- v našom meste 
nom stretnutí zišla spoločnosť v nových nebývajú, ale si 
priestoroch, v novom športovom stolnoteni- ani jednu z akcií 
sovom areáli, a to nielen preto, že hlavný nenechajú ujsť. 
ocenený mestom je srdcom spomínaného Súčasťou spoloč-
priestoru, ale aj pre rekonštrukciu Domu kul- ného novoročné-
túry ÚVTOS a ÚVV, ktorý je momentálne mi- ho stretnutia bol 
mo prevádzku. Na spoločnom stretnutí sa te- aj kultúrny program, zhodnotenie činnosti 
da zišli zástupcovia mesta a mestského za- leopoldovskej samosprávy za minulý rok a 
stupiteľstva spolu s ekonomickými partner- pohľad na tohtoročné rozpočtové obdobie a 
mi mestského úradu, zástupcami samospráv jedným z bodov programu bolo aj udeľova-
z okolitých obcí, kultúry a športu, a, sa- nie ocenení.
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76

Lacnejšie v roku 2010 nebudú ani zber, pre- a poplatky vo výške 113 500 eur, no výdav-
prava a likvidácia odpadu – podľa prepoč- ky predstavovali čiastku 162 571 eur. Vyše 
tov za ňu roku 2010 ako mesto zaplatíme 42 tisíc eur za zber a lividáciu odpadu v 
asi 118 tisíc eur, teda si 3,5 milióna korún, Leopoldove zo svojho rozpočtu doplatilo 
ďalších takmer 30 tisíc eur spotrebuje zber- mesto.
ný dvor. V tejto súvislosti však možno pove- V rámci zberu odpadu sme v minulom roku 
dať, že mestu už nevznikajú zbytočné vý- vyprodukovali 1519 ton komunálneho odpa-
davky na likvidáciu nepovolených skládok, du, 525 t stavebného odpadu, 25 ton biolo-
aj keď náhodné a naštastie nerozsiahle gického odpadu, 5 ton kovu, 46 ton skla, 4 
skládky likviduje už v zárodku. V konečnom tony plastov, 65 ton lepenky, 6 ton obalo-
dôsledku však okrem vybraných daní po- vých hmôt a 10 rovných ton nebezpečného 
merne veľkou časťou zber a likvidáciu odpa- odpadu. Zo zberne mesto vydistribuovalo 
du dotuje samotné mesto - pre porovnanie: ďalších 385 ton komunálneho odpadu v kon-
minulý rok boli v tejto oblasti vybrané dane tajneroch.

(jh)

Aj keď hospodárska kríza v minulom roku zelene 10 tisíc eur, po dve tisícky sa ráta na 
nútila mnohé slovenské samosprávy k rôz- výrub stromov a nádradnú výsadbu. Projekt 
nym reštriktívnym opatreniam a škrtaniam parku zaťaží mestskú pokladnicu vyše 66 ti-
v rozpočte, čo sa dotklo aj priamo občanov sícmi eur a čistenie verejného priestranstva 
či už v investičných zámeroch obcí a miest sumou 28 000 eur. Za odpady zaplatíme 
alebo aj v bežnom komforte vo vybavovaní 118 tisíc eur, 30 tisíc eur si vyžiada zberný 
občianskych záležitostí so samosprávou, leo- dvor a za hospodárenie s odpadovými voda-
poldovský magistrát takéto dopady natoľko mi v tomto roku mesto zaplatí asi 135 tisíc 
nepocítil. V podstate bez výraznejších prob- eur. Futbalový areál z pokladnice mesta od-
lémov sa vyvíjalo nielen vyberanie daní a čerpá 159 tisíc eur, o 30 tisíc eur menej spo-
poplatkov, ale aj vedenie mesta racionálne trebuje nafukovacia športová hala. V sú-
uvažovalo o každej investícii. vislosti s kinom sa opäť ráta len so zjedno-
Po poslednej minuloročnej plusovej aktuali- dušenou prevádzkou s nákladmi 1600 eur, 
zácii rozpočtu mesta v októbri Leopoldov keďže zatiaľ nebola možnosť uchádzať sa o 
hospodáril so sumou takmer 2 milióny 435 finančnú podporu na rekonštrukciu z gran-
tisíc eur. Na tento rok vedenie mesta rátalo s tových schém. V rozpočte sa ráta s podpo-
vyrovnaným, ale o čosi nižším rozpočtom rou kultúrny podujatí (16 600 €) a podporou 
vo výške takmer 2 milióny 116 tisíc eur, čo opatrovateľskej služby (takmer 33 tisíc €). 
predstavuje rozdiel 320 tisíc eur (takmer 10 Mesto aj v tomto roku podporuje formou 
miliónov korún). grantových programov spoločenské, kultúr-
V prípade podpory bezpečnosti a ochrany ne a športové organizácie. Samostatnými 
poriadku spomeňme rozšírenie kamerového rozpočtovými položkami sú základná škola 
systému (7200 €), verejné osvetlenie nás (616 430 €) a materská škola (171 800 €).

(jh)vyjde na takmer 58 000 eur, údržba verejnej 
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Rovnakú čiastku ako v minuloročnom rozpočte odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo na podpo-
ru činnosti kultúrnym, spoločenským a športovým organizáciám pôsobiacim v našom meste 
na rok 2010. Keďže však s vyúčtovaním minuloročnej grantovej pomoci mesta organizáciám 
za minulý rok boli isté problémy najmä v dodržaní povinnosti daktorých organizácií preuká-
zať, či financie boli použité v skutočnosti na to, na čo boli určené, poslanci sa rozhodli usku-
točniť v priebehu tohto roka pracovné stretnutie so zástupcami všetkých organizácií, aby sa 
predišlo podobným problémom alebo nedorozumeniam v budúcnosti. 
Spomedzi štrnástich žiadateľov nebol uspokojený jeden subjekt, pretože komisia nevyhod-
notila predložený projekt zo svojho pohľadu za prioritný. Po prvý raz bola grantová pomoc 
udelená nováčikom – Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska (100 €) a mestskej organi-
zácii Slovenského orla (200 €), ktorá už vo februári usporiadala v kine Osveta úspešný gospe-
lový koncert a v podobných podujatiach chce aj pokračovať. Príspevky v požadovanej výške 
získala ženská organizácia RTVŠ (150 €), mestský stolnotenisový klub (500 €) a nohejbalový 
klub (156 €). Požadované dotácie získala aj základná škola na realizáciu viacerých projektov 
– na plavecký výcvik (350 €), pobyt detí v škole v prírode v Hronci a Lomnistej (500 €), na 
lyžiarsky výcvik (300 €) a záujmovú činnosť žiakov (1300 €).
S krátením požadovaných dotácií sa musia uspokojiť viaceré organizácie: Slovenský zväz 
telesne postihnutých a Zväz postihnutých civilizačnými chorobami (žiadosť: 1500 €, pridele-
né: 500 €), mestský telovýchovný klub (13000 € / 12500 €), Slovenský skauting (na letný 
skautský tábor požadovali 1000 €, schválených bolo 500 €), na vzdelávacie a iné projekty v 
práci s deťmi požadovala nezisková skupina Skarabeus 800 €, získala 700 €, menej získal aj 
tenisový klub LTC na svoju činnosť a úpravu areálu (800 / 330 €), kynologický klub (2700 € / 
100 €) a občianske združenie Šanec (1660 €/ 1000 €).
Mestská organizácia Slovenského Červeného kríža projekt odovzdala až po zasadaní granto-
vej komisie, takže komisia ani zastupiteľstvo už o ich žiadosti na rok 2010 rokovať nemohli. 
O grantovú pomoc sa tento rok neuchádzal Farský úrad v Leopoldove, no nepredložil ani 
vyúčtovanie minuloročnej grantovej pomoci vo výške 664 eur. Zastupiteľstvo prostredníc-
tvom primátora mesta vyzvalo správcu farnosti, aby do desiatich dní predložil zúčtovanie, v 
opačnom prípade bude musieť do tridsiatich dní minuloročnú dotáciu vrátiť naspäť mestu.
Po rozdelení 19 242 eur zostáva na účte grantovej schémy 674 eur ako rezerva a budú počas 
roka v prípade potreby pridelené na neplánované aktivity.

J. Hladký

Zastupiteľstvo rozdelilo
takmer 20 tisíc eur
Zastupiteľstvo rozdelilo
takmer 20 tisíc eur

Najväčšia väznica na Slovensku je aj miestom aktivít viacerých cirkví. Ako prvá tam zriadila 
novú väzenskú farnosť rímskokatolícka cirkev. Vytvoril ju ordinár Ozbrojených síl a ozbroje-
ných zborov František Rábek priamo v leopoldovskom ústave na výkon trestu odňatia slobody 
a ústave na výkon väzby. Podľa informácií hovorcu Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbroje-
ných zborov SR Tibora Ujlackého poveril riadením farnosti miestneho väzenského dekana 
Bratislavského väzenského dekanátu ThLic. Petra Vojtecha Rakovského. 
Novozriadená leopoldovská farnosť Obrátenia sv. Pavla bola oficiálne zriadená 23. januára. 
Pripomeňme, že v bývalej pevnosti bola už v čase jej zriaďovania založená samostatná far-
nosť zasvätená sv. Leopoldovi s platnosťou aj pre Mestečko, kde neskôr vznikla samostatná far-
nosť zasvätená sv. Ignácovi z Loyoly. O tejto problematike sme sa pozhovárali s Mons. profe-
sorom Viliamom Judákom, nitrianskym diecéznym biskupom (článok pripravujeme do ďal-
šieho čísla).
Úvodnú inauguračnú bohoslužbu celebroval priamo v areáli väznice vo väzenskej kaplnke 
ordinár F. Rábek s miestnym väzenským dekanom Rakovským za účasti riaditeľa ÚVTOS a 
ÚVV Pavla Zbojka, príslušníkov ZVJS a za prítomnosti záujemcov z radov odsúdených vo 
výkone trestu odňatia slobody. Na úvod bohoslužby prečítal ordinár dekréty o zriadení far-
nosti a menovaní kaplána, ktorý následne obnovil svoje kňazské sľuby a zložil prísahu. 
Ordinár vo svojej kázni hovoril o zmysle a úlohe zriadenej farnosti pre ich resocializáciu v 
ústave a následné uvedomovanie si skutočného zmyslu života, ktorý spočíva aj v dodržiavaní 
Božích a svetských zákonov. Uvažoval o význame trestu a jeho odpykávaní za múrmi väznice 
a vyzval odsúdených, aby čas strávený za mrežami využili na svoju nápravu. Na záver sláv-
nosti sa prítomným prihovoril aj správca väzenskej farnosti kpt. Rakovský a poďakoval sa ordi-
nárovi, vedeniu ÚVTOS a ÚVV a samotným odsúdeným za podporu, pomoc a vytvorenie pod-
mienok na duchovnú službu a načrtol víziu svojho ďalšieho pôsobenia. 
Zriadenie leopoldovskej farnosti je v poradí už 37. personálnou farnosťou Ordinariátu 
Ozbojených síl a ozbrojených zborov SR.  Duchovná služba Ordinariátu Ozbrojených síl a 
ozbrojených zborov SR rímskokatolíckym veriacim je v leopoldovskej väznici zabezpečova-
ná už od začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia podobne ako duchovná služba 
evanjelickým veriacim. 

(maju, juh)
Foto: Tibor Ujlacký (OOS a OZ SR)
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Aj Leopoldov má ľ adového medveď aAj Leopoldov má ľ adového medveď a
Otužilci z mnohých kútov Slovenska koncom minulého roka okúsili v Piešťanoch za 
hotelom Magnólia chladné vody Váhu, ktorý mal teplotu 2 stupne Celzia. Postupne si 
chladivý kúpeľ a plávanie vyskúšalo 54 otužilcov; medzi nimi bola pätica žien – a 
zástupcovia nášho mesta. Nechýbal nestor, domáci 85-ročný otužilec Karol Kevan. 
Mesto Leopoldov zastupoval na tomto otužileckom stretnutí Vladimír Šoka. 
Tisícka návštevníkov urobila pri 8-stupňovom vzduchu príjemnú kulisu pre všetkých. 
Medzi otužilcami boli i nováčikovia, najmladší účastník Ondrej Kubo má 16 rokov. 
Otužilecká rodina si pred vstupom do chladnej vody zaspievala otužileckú hymnu. 
Vodu si pochvaľoval aj Tibor Birčák z Dolnej Seče - otužilec, ktorý prekonal rekord v 
sude s mrazenou vodu, keď v ňom vydržal sedieť 1 hodinu a 15 minút. Podľa Martina 
Vala, organizátora podujatia z Klubu otužilcov v Piešťanoch, na 18. ročníku sa stretli otu-
žilci z Bratislavy, Topoľčian, Kolárova, Levíc, Prievidze, Žiliny, Leopoldova, Bojníc, 
Myjavy, Brezovej pod Bradlom, Senca, Vrbového, Nového Mesta nad Váhom a Piešťan. 
Vladimír Kovačič z Brezovej pod Bradlom dobicykloval do Piešťan, zaplával si a ešte za 
svetla odišiel, aby okrem plávania odjazdil celkom 60 kilometrov k svojej rodine.

(maju)

Hlohovská organizácia Slovenského rybár- ne patria medzi tých hlohovských, mnohé 
skeho zväzu bilancovala na spoločnom stret- aktivity v okresnom meradle sa dotýkajú aj 
nutí aktivity v minulom roku a prezentovala Leopoldova. 
to, čo pripravuje na novú rybársku sezónu. V  "Uplynulý rok bol pre našu organizáciu 
rybárskom spravodaji informuje rybárov a významný. Boli sme poverení organizova-
priaznivcov športového rybolovu o  minulo- ním 29. Majstrovstiev sveta na plávanú v 
ročných aktivitách a podujatiach na tento neďalekých Maduniciach. Je to výsledok 
rok. A keďže leopoldovskí rybári organizač- našej poctivej a na vysokej úrovni zvládnutej 

práce v usporiadaní doteraz už dvoch najvy- úspešní Emil Šišan, Marián Kožík a Viliam 
šších svetových podujatí v rokoch 2003 a Víglaš a v kategórii žien p. Buranová, Helena 
2005," konštatoval v spravodaji tajomník Šišanová a Monika Šišanská). 
SRZ MsO Hlohovec Ján Ott inger.  Z výkazu o úlovkoch na kaprových vodách 
Technického, dopravného a poriadkového za minulý rok sa na leopoldovskej Štrkovke 
zabezpečenia majstrovstiev sa zúčastnilo aj ulovilo pri 5 486 návštevách revíru 16,5 kg 
71 členov a funkcionárov zväzu. Z amura, 0,5 kg jalca, 3 116 kg kapra, 24, 7 kg 
Leopoldova to boli Jens Richter, Rudolf karasa, 5 kg lieňa, 4 kg sumca, 114 kg šťuky, 3 
Kobelár, Blažena Kobelárová, Pavol Pavlen, kg úhorov a 12, 6 kg zubáča. Podľa výkazu o 
všetci z technickej skupiny, a usporiadateľ, zarybnení revíru Leopoldov bolo v minulom 
Leopoldovčan Peter Ottinger. roku nasadených tisíc kilogramov dvojroč-
Okrem toho minulý rok sa jedno z význam- ného a rovnaké množstvo trojročného kapra, 
ných podujatí zrealizovalo aj na Štrkovke, a 40 kg amura a 200 kusov jesetra v celkovej 
to preteky žien a hendikepovaných. V správe hodnote viac ako 6-tisíc eur. Aj tieto čísla by 
o činnosti hlohovskej organizácie za minulý pre športových rybárov, ale aj pre tých, ktorí 
rok sa okrem iného hovorí aj o upozorňovaní navštevujú túto lokalitu, mali byť aj výzvou 
členov rybárskeho zväzu na prípadné poru- pre ochranu prírody. 
šovanie výkonu rybárskeho práva. Zo skúse- Pokiaľ ide o plány na tento rok, hlohovskí 
ností pri kontrolách vyplýva, že vedomostná rybári plánujú usporiadať na leopoldovskej 
úroveň dospelých členov, ale aj mládeže je Štrkovke detské preteky pre školy (v sobotu 1. 
veľmi slabá. A preto dochádza k porušovaniu mája 2010 so začiatkom o 7. hodine, odo-
zákona alebo vyhlášky, najmä v dovolenko- vzdávanie cien bude o 11,30). Na súťaži sa 
vom období: neporiadok vo svojom okolí, môžu zúčastniť deti do 14 rokov s platnými 
rušenie verejného poriadku a pod. dokladmi a školu môžu reprezentovať maxi-
V pláne brigádnickej činnosti je naplánova- málne dve 5-členné družstvá. Na druhý deň, 
ná brigáda členov MsO SRZ Hlohovec na Štr- 2. mája, na tom istom štrkovisku sa uskutoč-
kovke na 10. apríla, keď  úpravu čistenie bre- nia preteky dôchodcov, žien a hendikepova-
hov plánuje brigádnický odbor zrealizovať v ných (začiatok 7,00, o 13,30 bude váženie 
tento deň aj v revíroch v Zeleniciach a úlovkov a o 14. hodine vyhodnotenie a odo-
Maduniciach. Rybári rekapitulovali aj vzdávanie cien). "Rozhodli sme sa pokračo-
výsledky niektorých súťaží. Napríklad 15. (a vať v týchto pretekoch pre veľký záujem 
zároveň posledného) ročníka hlohovskej našich rybárov, ktorí prišli na predchádzajú-
súťaže Zámocký kapor v love rýb udicou na ce preteky a ukázali všetkým svoje majstrov-
plávanú pre žiakov základných škôl v okrese stvo v športovom rybolove. Minuloročné pre-
Hlohovec. Družstvo ZŠ Leopoldov skončilo teky v Leopoldove, ktoré sme na žiadosť rybá-
na 5. mieste s počtom viac ako 3 tisíc bodov. rov sem premiestnili zo Zeleníc, sa stretli so 
Z jednotlivcov z nášho mesta bol úspešný všeobecnou spokojnosťou ako i s výberom 
Dávid Synek s takmer dvetisíc bodmi. Na leo- miesta žrebovaním, a preto pokračujeme v 
poldovskej Štrkovke boli začiatkom mája týchto pravidlách aj v tomto roku," hovorí 
2009 aj preteky seniorov a zdravotne znevý- predseda MsO SRZ Hlohovec Anton 
hodnených rybárov. Podľa správy z vyhod- Mutkovič. Obe súťaže sú prístupné aj verej-
notenia pretekov prišlo okrem zdarného prie- nosti – nielen priaznivcom rybárčenia, ale aj 
behu aj k nepríjemnej skúsenosti s dvoma milovníkom prírody. Bude to príležitosť nie-
neskôr diskvalifikovanými rybármi – senior- len pre milovníkov športového rybárstva, ale 
mi. Napriek aj takýmto negatívnym skúse- aj pre všetkých Leopoldovčanov, aby prišli 
nostiam, na ktoré rybári dôrazne na prete- nielen tých svojich zanietených milovníkov 
koch upozorňujú, priebeh pretekov sa zreali- povzbudiť. 

(maju)zoval podľa plánov (v kategórii muži boli 

Rybári sa pripravujú na novú sezónu
Na Š trkovke ulovili viac ako tri tony kaprov!

10



11

Aj Leopoldov má ľ adového medveď aAj Leopoldov má ľ adového medveď a
Otužilci z mnohých kútov Slovenska koncom minulého roka okúsili v Piešťanoch za 
hotelom Magnólia chladné vody Váhu, ktorý mal teplotu 2 stupne Celzia. Postupne si 
chladivý kúpeľ a plávanie vyskúšalo 54 otužilcov; medzi nimi bola pätica žien – a 
zástupcovia nášho mesta. Nechýbal nestor, domáci 85-ročný otužilec Karol Kevan. 
Mesto Leopoldov zastupoval na tomto otužileckom stretnutí Vladimír Šoka. 
Tisícka návštevníkov urobila pri 8-stupňovom vzduchu príjemnú kulisu pre všetkých. 
Medzi otužilcami boli i nováčikovia, najmladší účastník Ondrej Kubo má 16 rokov. 
Otužilecká rodina si pred vstupom do chladnej vody zaspievala otužileckú hymnu. 
Vodu si pochvaľoval aj Tibor Birčák z Dolnej Seče - otužilec, ktorý prekonal rekord v 
sude s mrazenou vodu, keď v ňom vydržal sedieť 1 hodinu a 15 minút. Podľa Martina 
Vala, organizátora podujatia z Klubu otužilcov v Piešťanoch, na 18. ročníku sa stretli otu-
žilci z Bratislavy, Topoľčian, Kolárova, Levíc, Prievidze, Žiliny, Leopoldova, Bojníc, 
Myjavy, Brezovej pod Bradlom, Senca, Vrbového, Nového Mesta nad Váhom a Piešťan. 
Vladimír Kovačič z Brezovej pod Bradlom dobicykloval do Piešťan, zaplával si a ešte za 
svetla odišiel, aby okrem plávania odjazdil celkom 60 kilometrov k svojej rodine.

(maju)
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Železničná spoločnosť Slovensko obnovuje vozne už aj na regionálnych tratiach. Veď ešte 
dodnes sú v prevádzke vozne z dodávky z roku 1982, ktoré pre vtedajšie dráhy vyrábala 
Vagónka Studénka, a tie prechádzali len generálnymi opravami. Nové vozňové jednotky, 
ktoré "nasadili" aj na prepravu z Leopoldova do Nitry, majú oveľa efektívnejšiu prevádzku, 
významná zmena nastala aj pre pohodlie cestujúceho a nezanedbateľné je aj estetické hľadis-
ko. 
"V regionálnej doprave pribudne tento rok ďalších 6 motorových jednotiek 813 – 913 a 10 
modernizovaných prívesných vozňov série 012. Železničná spoločnosť Slovensko v rámci 
čerpania fondov z Európskej únie zrealizovala tri verejné súťaže na nákup a modernizáciu 
koľajových vozidiel. Nové jednotky pre ZSSK sú už vo výrobe. Na základe Zákona o pomo-
ci a podpore z fondov Európskej únie plánuje naša spoločnosť vyčerpať v prvej etape na ná-
kup nových koľajových vozidiel 18,7 milióna eur. Prvé vozidlá budú do prevádzky nasade-
né v júni 2010 a posledné v júni 2013," hovorí Zuzana Červená z tlačového odboru Želez-
ničnej spoločnosti Slovensko. 
Táto štátna akciovka plánuje z európskych fondov nákup 12 motorových poschodových jed-
notiek, ktoré budú jazdiť v rámci regionálnej a medziregionálnej dopravy na tratiach bez 
elektrifikácie. Rovnako ako elektrické jednotky budú riadené z oboch strán vlaku, súprava 
bude úplne priechodná. Klimatizácia či uzavreté odpadové systémy v rámci toaliet a umy-
várne sú samozrejmosťou, cestujúci budú mať aj v nočných hodinách prehľad o nasledujú-
cej stanici a prípadnom meškaní prostredníctvom moderného informačného systému. Podľa 
tlačového odboru sa pribúdajúce vlaky nebudú dotýkať len prevádzky na neelektrifikovanej 
trate z Leopoldova do Nitry, ale aj hlavnej trate z Leopoldova do Bratislavy a Nového Mesta 
nad Váhom. V regiónoch tak pribudne celkom 32 nových vlakov. 
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Do Nitry vypravujú
nové železničné súpravy
Do Nitry vypravujú
nové železničné súpravy

Podobne ako sa pred rokmi stalo na takmer poldruha storočia naše mesto synonymom výroby 
kvalitných produktov liehovarníckeho priemyslu, dnes sa Leopoldov začína skloňovať v 
svete obnoviteľných zdrojov energií. Po firme vyrábajúcej v Leopoldove bioetanol sa črtajú 
ďalšie aktivity. Spoločnosť Cheneko už predložila investičný zámer výstavby zariadenia na 
výrobu elektrickej energie a pary z biopaliva na posúdenie vplyvov takejto výroby na životné 
prostredie. 
Nové energetické zariadenie by si malo vyžiadať náklady stavby a technológií za približne 15 
miliónov eur. Šrot z repky olejnej, ktorú bude spracúvať lisovňa leopoldovského liehovaru, 
chcú ďalej využiť na biopalivo a z neho vyrábať elektrinu a paru. Výrobňu energií plánuje rea-
lizovať táto bratislavská spoločnosť na ploche 5332 metrov štvorcových v nezastavanej časti 
areálu Slovenských liehovarov a likérok. S výstavbou bioplynovej elektrárne chce investor 
začať už v roku 2010, kolaudácia stavby na pozemku v priemyselnej zóne mesta by mala byť 
v roku 2011. 
Nová bioplynová elektráreň by mala mať výkon 3,6 megawattov.  "Navrhované zariadenie 
bude slúžiť na výrobu pary a elektrickej energie z biopaliva s využitím vyrobenej energie v naj-
bližšom okolí. Para bude dodávaná naďalej pre výrobu liehu a metylesteru repky olejnej, 
ďalej pre výrobu plánovanej lisovne v priemyselnom areáli v množstve približne 12 ton za 
hodinu a vyrobená elektrická energia bude dodávaná aj do verejnej siete pre potreby obyva-
teľov mesta Leopoldov,” uviedol investor v zámere. 
Biopalivo sa podľa zámeru investora bude spaľovať v dvoch parných kotloch s tepelným výko-
nom cca 36,8 MW. Vyrobená elektrina bude dodávaná do verejnej siete pre potreby obyvate-
ľov mesta  a prevádzky občianskej vybavenosti v najbližšom okolí. Nový investičný zámer pri-
nesie pre obyvateľov mesta a okolitých obcí aj nové pracovné príležitosti. 

(maju)
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(maju)
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V prvom tendri prepravného železničného podniku ide o nákup desiatich nových elektric-
kých dvojsystémových poschodových jednotiek. Dodávateľom týchto súprav je Škoda 
Vagónka Ostrava. V druhom tendri sa zrealizuje nákup 12 motorových jednotiek, ktoré bu-
dú premávať na neelektrifikovaných tratiach z Nových Zámkov do Nitry, Leopoldova, 
Prievidze a z Humenného do Prešova, Stakčína a Košíc. Dodávateľom tejto etapy moderni-
zácie je firma ŽOS Vrútky. V treťom tendri pôjde o nákup 10 poschodových súprav typu 
Push-Pull, o modernizáciu 10 elektrických rušňov a nákup 2 nových elektrických rušňov. 
Súpravy budú premávať z Nových Zámkov cez Bratislavu do Kútov, a z Leopoldova do 
Bratislavy. 
Vo vnútroštátnych rýchlikoch Železničnej spoločnosti Slovensko bude v budúcom roku na-
sadených 6 rekonštruovaných vozňov série Bdghmeer. Sú to rekonštruované vozne druhej 
triedy s batožinovým priestorom, vozeň je podľa medzinárodných štandardov predĺžený, sa-
mozrejmosťou je klimatizácia, uzavreté odpadové systémy, centrálny zdroj energie a zvlášt-
na výbava, ktorá okrem iného zahŕňa aj nastaviteľný vnútorný rozhlas. Vozeň má tiež ploši-
nu pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou a pre cestujúcich na vozíku je vytvorený no-
vý veľkokapacitný priestor so všetkými bezpečnostnými prvkami. Dodávateľmi sú firmy Ško-
da Transportation Plzeň a Škoda Vagónka Ostrava.

(maju)

Platí nový grafikon!
Postupujúce stavebné práce na modernizácii železničnej trate v úseku medzi Novým 
Mestom nad Váhom a Púchovom spôsobili úpravu grafikonu, preto by si mali najmä 
príležitostní cestujúci aktualizovať svoje cestovné poriadky – od 7. marca totiž vlaky 
premávajú podľa nového grafikonu. Cestovanie na trati medzi Bratislavou a Žilinou (re-
sp. Košicami) sa predĺžilo v prípade rýchlikov o 9 až 16 minút, v prípade osobných vla-
kov o 6 minút. V dôsledku týchto zmien Železničná spoločnosť Slovensko upravila aj 
časy odchodov osobných vlakov z Leopoldova do Nitry.

(jh)

Do funkcie riaditeľ a väznice bol vymenovaný 
Pavel Zbojek
Personálnym rozhodnutím generálnej riaditeľky Zboru väzenskej a justičnej stráže SR 
Márie Kreslovej bol od 31. decembra minulého roka uvoľnený príslušník zboru plukov-
ník Mgr. Eugen Balko. Funkčne bol zaradený vo funkcii riaditeľa Ústavu na výkon trestu 
odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov od 1. decembra 2007. Od 15. janu-
ára tohto roka ho vo funkcii nahradil podplukovník Mgr. Pavel Zbojek. Je  dlhoročným 
pracovníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže a pred nástupom do funkcie riaditeľa 
leopoldovskej väznice pracoval vo funkcii vedúceho oddelenia výkonu väzby ústavu. S 
ústavom prežíval časy vzrastu, ale i tragické udalosti. Práve pplk. Mgr. Pavel Zbojek sa 
stal rukojemníkom brutálneho vraha Tibora Polgáriho počas úteku väzňov z ústavu v 
roku 1991. Časopis Leopoldov o vymenovaní nového riaditeľa leopoldovského ústavu 
informovala generálna riaditeľka Zboru väzenskej a justičnej stráže Mária Kreslová. 

(maju)

Stalo sa už pravidlom, že Leopoldovčania a známe z obdobia druhej polovice šesťdesia-
obyvatelia Červeníka sa stretávajú na spoloč- tych rokov, skladbami Kamila, Mosty, 
ných podujatiach. Nečudo, veď aj Červeník Bronzové leto, Pod Akropolou a Neveríš. 
bol niekedy bližšie k Leopoldovu, a tak sa Uveríš. Odznela aj pieseň 
toto symbolické prepojenie prenáša aj na  niekdajšej rozhlasovej 
návštevu kultúrnych podujatí. Jedno z nich, redaktorke, autorke úspešných kníh Kamile 
ktoré zorganizovali tamojší hudobní nadšen- Kay Strelkovej-Kankovej, pre ktorú v rozhla-
ci, ktorí si v novej formácii dali pomenovanie se autorská dvojica Andrej Lieskovský a Júlia 
Art Music Orchestra (pod vedením Marka Kurilová napísali skladbu Kamila. Úspešne ju 
Bielika) sa v polovici januára predstavili v naspieval práve Zdeno Sychra a neskôr aj 
Červeníku hneď dvoma vydaniami koncert- Karol Duchoň. Program bol vlastne priere-
nej prezentácie ojedinelého a na Slovensku zom aktivít a úspechov Art Music Orchestra 
dnes už výnimočného zoskupenia populár- za ostatný rok a rozprávania spomínaných 
nej hudby – teda časti bigbandu a sláčikové- hostí o slovenskej populárnej hudbe a niek-
ho orchestra. Takéto zloženie je takmer ide- dajších aktivitách podobných orchestrov ako 
álne na interpretáciu filmovej hudby a ever- je Art Music Orchestra, predovšetkým 
greenov. Nečudo, že líder orchestra Marek Orchestra Siloša Pohanku, Orchestra 
Bielik (inak hudobník v sekcii plechových Gustava Broma, Tanečného orchestra 
dychových nástrojov Symfonického Československého rozhlasu v Bratislave, 
orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave) ktorí dlhé roky viedli milovníci sláčikov – diri-
z pôvodných nahrávok svetových filmových genti a skladatelia Vieroslav Matušík a 
a muzikálových melódií a skladieb populár- Miroslav Brož. 
nej hudby pripravil aranžmány pre tento typ V programe sme videli aj ukážku zo súčas-
orchestra, ktorý bol zložený predovšetkým z ných aktivít niekdajších Malých huslistov, 
členov skupiny Milkivej a bývalých absol- skupiny, ktorá zastupuje najmladšiu generá-
ventov husľovej triedy červeníckej pobočky ciu hudby súrodencov Heskovcov v Červení-
ZUŠ Hlohovec pod vedením Kataríny ku. V trochu inom tóne, v ľudovom, sa v čase 
Bielikovej. fašiangového obdobia aj tento rok predstavi-
V programe okrem sólistov orchestra a spe- la ľudová hudba Heskovcov v leopoldovskej 
vákov z členov kapely sa s úspechom pred- základnej škole na tradičnom predjarnom 
stavili aj prizvaní hosťujúci speváci – niek- stretnutí občianskeho združenia Šanec, ktoré 
dajšia členka divadla Tatra revue v Bratislave pripravilo pre leopoldovských seniorov 
Nora Blahová a spevák Zdeno Sychra. tanečnú zábavu s príjemným nedeľným pod-
Predstavili sa najmä skladbami, ktoré sú večerným posedením. 

venovaná leopol-
dovskej rodáčke,

Heskovci zabávali aj LeopoldovčanovHeskovci zabávali aj Leopoldovčanov
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ného voľna. Ihneď, ako sa zistilo, že na pra- odsúdeného na takýto typ pracoviska pri po-
covisku nie je, pracovníci ÚVTOS vyhlásili sudzovaní odmietli pedagóg aj psychológ 
pátraciu akciu, do ktorej bola nasadená štát- ústavu. Posudok zmenil až nový psychológ. 
na aj železničná polícia so psami a psovod- V tejto súvislosti v piatok 26. februára mi-
mi. S popisom hľadaného muža oboznámili nisterka spravodlivosti Viera Petríková odvo-
aj všetkých vlakvedúcich železničných sú- lala riaditeľa bratislavského ÚVV Jozefa 
prav, ktoré prechádzali cez Leopoldov. Mikulu a nariadila hĺbkovú inšpekciu v ústa-
Podozrivého a zjavne dezorientovaného voch s otvorenými oddeleniami.

Juraj Hladkýmuža pobehujúceho po koľajisku si všimol 
rušňovodič v kríkovom poraste v blízkosti Obávaný Roháč patrí
brestovianskej železničnej stanice a asi o k organizátorom vzbury 
16,45 h ho tam už zadržali príslušníci 

r. 1990Policajného zboru SR. Odsúdený ozbrojený 
nebol. Dôvodom odídenia z pracoviska mal Pestrú kriminálnu minulosť 53-ročného 
byť list jeho priateľky z Bratislavy, ktorá mu Jozefa Roháča, ktorá sa stala stredobodom 
oznámila, že je smrteľne chorá, ale spomína záujmu európskych médií, posudzuje od 
sa aj verzia, podľa ktorej mu priateľka napí- 23. februára maďarská justícia. Roháčovi, 
sala list a v ňom mu oznámila, že ich spo- jednému z hlavných aktérov vzbury v leo-
ločné dieťa hodlá umiestniť do sociálneho poldovskej väznici spred dvadsiatich rokov, 
ústavu. hrozí mnohoročný trest po dokázaní jeho 
Zo strany odsúdeného Romana P. išlo s naj- účasti na vraždách a bombových útokoch z 
väčšou pravdepodobnosťou o skratové kona- konca 90. rokov v Maďarsku. Okrem iného 
nie, keďže trest by mu vypršal v máji budú- Roháč čelí obžalobe vrchného štátneho zá-
ceho roka a navyše mohol po odpykaní stupcu, podľa ktorej sa mal roku 1997 pokú-
dvoch tretín trestu požiadať o podmienečné siť o vraždu známeho podnikateľa Zoltána 
prepustenie. Do výkonu trestu v leopoldov- Seresa. Podľa informácií ČTK polícia pred-
skom ústave nastúpil koncom januára 2009. pokladá, že Roháč sa podieľal aj na útoku 
Podľa ďalšej informácie je proti nemu otvo- proti sídlu istej politickej strany a domov 
rený ešte ďalší súdny proces, ktorého ver- dvoch poslancov v Budapešti r. 1998. Na 
dikt mohol jeho výstup z výkonu trestu ešte Slovensku bol predtým podozrievaný, že sa 
oddialiť. Tak či tak si nepomohol – pôvodný podieľal na vražde Róberta Remiáša, no aj v 
trest sa mu predĺži. súvislosti s tzv. Mečiarovými amnestiami bo-
O štyri dni neskôr sa podobná situácia zopa- lo jeho stíhanie zastavené. Kuriózne je, že 
kovala v bratislavskom ústave na výkon ešte pred rokom 1989 sa pokúsil o únos ná-
väzby v Bratislave. Z nestráženého praco- mestníka vtedajšieho ministra zdravotníctva 
viska, ktoré sa nachádza mimo ústavu v s cieľom zabezpečiť si prechod do Rakúska.

(jh)Justičnom paláci, utiekol 34-ročný odsúde-
ný Topoľčanec, ktorý tu ako člen upratova- Okradli Leopoldovčana
cej čaty mal nastúpiť do práce. Polícia po Cestovnú tašku s osobnými vecami, liekmi a 
ňom ihneď vyhlásila pátranie, v čase uzá- kozmetikou ukradol  neznámy zlodej z auta 
vierky časopisu sa väzeň odsúdený za distri- VW Golf, ktoré bolo zaparkované pred hote-
búciu omamných látok a prekurzorov ešte lom na Tyršovom nábreží v Košiciach. 
pohyboval na slobode (28.2.). V prípade za- Majiteľovi z Leopoldova vznikla škoda za 
radenia tohto odsúdeného na nestrážené 500 eur a poškodením auta, ktoré patrí poži-
p racov i sko  doš lo  pod ľa  hovorcu  čovni z Prahy, spôsobil zlodej škodu za 200 
Ministerstva sparvodlivosti SR Michala eur. O prípade informovala zástupkyňa ko-
Jurčiho k hrubému porušeniu vnútorných šickej policajnej hovorkyne Jana Mésarová.
predpisov a noriem, keďže zaradenie tohto (maju)

černej kontroly, sa zrušili. O oddiele s bez-
pečnostným režimom v Leopoldove úrady 
uvádzajú, že väčšina väzňov umiestnených 
v tomto oddelení nevyžaduje psychiatrickú 
starostlivosť, pretože sú postihnutí porucha-
mi osobnosti.  V správe delegácie 
Európskeho výboru proti mučeniu (CPT) sa 
okrem iného spomínajú pretrvávajúce prob-
lémy s hromadným prehliadaním nahých 
väzňov, úplne sa pri práci s odsúdenými ale-
bo obvinenými nevytratilo bitie, vyhráženia 
sa alebo urážky.

(maju)

Leopoldovského väzňa
chytili pri Brestovanoch
Práve v deň svojich menín sa z pracoviska v 
administratívnej budove leopoldovského 
ústavu na výkon trestu odňatia slobody a 
ústavu na výkon väzby nevrátil 37-ročný 
Roman P. Aj keď médiá o jeho úteku infor-
movali veľmi farbisto, v skutočnosti ani v 
Leopoldove sa o voľnom pohybe odsúdené-Leopoldov v správe
ho takmer nič nevedelo, čosi dávali tušiť len 

jedného z výborov policajné hliadky.
V utorok 23. februára Roman P., odsúdený Rady Európy
topoľčianskym okresným súdom na nepod-Výbor Rady Európy na zabránenie mučenia 
mienečný 28-mesačný trest za úverový pod-a neľudského či ponižujúceho zaobchádza-
vod, nastúpil riadne na svoje pracovisko v nia alebo trestania publikoval správu zo svo-
kuchyni a po ukončení práce, pravdepo-jej štvrtej návštevy na Slovensku v marci až 
dobne okolo 13. hodiny, z nestráženého apríli minulého roka. Podľa správy sa vlani 
pracoviska ušiel. Podľa našich informácií zo-na Slovensku zlepšilo zaobchádzanie prí-
skočil z okna, pričom si poranil koleno a vy-slušníkov orgánov presadzovania práva
menil si kuchársku uniformu za tú, v ktorej s osobami zbavenými slobody v porovnaní 
sa bežne pohybujú odsúdení v čase osob-so stavom, ktorý zistili predchádzajúce 

návštevy výboru. Napriek tomu delegácia 
zaznamenala okrem sťažností, ktoré sa týka-
li poznámok rasistickej povahy, aj niekoľko 
obvinení zo zlého telesného zaobchádza-
nia príslušníkmi polície najmä pri zadržaní.  
Výbor však okrem iného znepokojujú pod-
mienky väzňov v bezpečnostnom režime le-
opoldovskej väznice. V správe uviedol, že 
väčšina umiestnených väzňov potrebuje 
psychiatrickú starostlivosť. Odpoveď slo-
venských orgánov okrem iného uvádza, že 
vnútorné predpisy väznice Ilava, oprávňu-
júce používanie služobných psov počas ve-
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ného voľna. Ihneď, ako sa zistilo, že na pra- odsúdeného na takýto typ pracoviska pri po-
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pátraciu akciu, do ktorej bola nasadená štát- ústavu. Posudok zmenil až nový psychológ. 
na aj železničná polícia so psami a psovod- V tejto súvislosti v piatok 26. februára mi-
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Podozrivého a zjavne dezorientovaného voch s otvorenými oddeleniami.

Juraj Hladkýmuža pobehujúceho po koľajisku si všimol 
rušňovodič v kríkovom poraste v blízkosti Obávaný Roháč patrí
brestovianskej železničnej stanice a asi o k organizátorom vzbury 
16,45 h ho tam už zadržali príslušníci 

r. 1990Policajného zboru SR. Odsúdený ozbrojený 
nebol. Dôvodom odídenia z pracoviska mal Pestrú kriminálnu minulosť 53-ročného 
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Podľa ďalšej informácie je proti nemu otvo- proti sídlu istej politickej strany a domov 
rený ešte ďalší súdny proces, ktorého ver- dvoch poslancov v Budapešti r. 1998. Na 
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(jh)Justičnom paláci, utiekol 34-ročný odsúde-
ný Topoľčanec, ktorý tu ako člen upratova- Okradli Leopoldovčana
cej čaty mal nastúpiť do práce. Polícia po Cestovnú tašku s osobnými vecami, liekmi a 
ňom ihneď vyhlásila pátranie, v čase uzá- kozmetikou ukradol  neznámy zlodej z auta 
vierky časopisu sa väzeň odsúdený za distri- VW Golf, ktoré bolo zaparkované pred hote-
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pohyboval na slobode (28.2.). V prípade za- Majiteľovi z Leopoldova vznikla škoda za 
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p racov i sko  doš lo  pod ľa  hovorcu  čovni z Prahy, spôsobil zlodej škodu za 200 
Ministerstva sparvodlivosti SR Michala eur. O prípade informovala zástupkyňa ko-
Jurčiho k hrubému porušeniu vnútorných šickej policajnej hovorkyne Jana Mésarová.
predpisov a noriem, keďže zaradenie tohto (maju)

černej kontroly, sa zrušili. O oddiele s bez-
pečnostným režimom v Leopoldove úrady 
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sa alebo urážky.

(maju)

Leopoldovského väzňa
chytili pri Brestovanoch
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Deti  zo Základnej školy v Leopoldove a zo Šiestej ZŠ v Hlohovci zažili prelet mediálnym sve-
tom prostredníctvom zaujímavého projektu Medialet 2009. Detské hnutie Letúšik z 
Hlohovca pod vedením koordinátorky Gabriely Magalovej a neformálna skupina Skarabeus 
spojili sily a vytvorili spoluprácu medzi obidvoma školami. Stretnutia tímov pani učiteliek 
Anežky Benkovej z Leopoldova a Zuzany Kamenčíkovej z Hlohovca boli plné aktivít zamera-
ných na médiá a mediálnu výchovu. Okrem rôznych praktických cvičení či inštruktáže o 
obsluhe fotoaparátu, kamery a diktafónu si deti vyskúšali aj prácu anketárov priamo v teréne. 
S kamerou a s diktafónom v rukách "lovili" na námestí v Hlohovci odpovede respondentov a 
materiál spracovali do krátkeho videozostrihu. Súčasťou dvojmesačného  programu bola aj 
exkurzia v Slovenskom rozhlase a v televízii JOJ, počas ktorej sa deti dokonca na chvíľku 
mohli vžiť do kože skutočných moderátorov. Nahrávku materiálov do vianočnej zvučky 
vysielacého okruhu Slovenského rozhlasu 2 Regina zvládli tak dobre, že si svoj výkon cez via-

Na prelet mediálnym svetom padák nepotrebovaliNa prelet mediálnym svetom padák nepotrebovali

nočné prázdniny vypočuli priamo z éteru. Vyvrcholením projektu bola súťaž, ktorá preverila 
vedomosti detí, no aj ich kreativitu či pravopis pri písaní článkov. Novinárske disciplíny hod-
notili profesionáli - dlhoročná novinárka a prekladateľka Marta Moravčíkova, redaktor 
Slovenského rozhlasu Martin Jurčo a odborný asistent Katedry slovenského jazyka a literatúry 
Trnavskej univerzity, redaktor časopisu Leopoldov Juraj Hladký. Porota udelila žiakom ceny v 
dvoch kategóriách. Cenu zúrivého reportéra získali žiaci z rozhlasového krúžku Základnej 
školy v Leopoldove a Mini-Pulitzerovu cenu žiaci 6. ZŠ z Hlohovca. Azda každý účastník sa 
čosi naučil a získal výbornú skúsenosť, a to nielen deti, ale aj organizátori a pani učiteľky. 
Počas Medialetu 2009 teda padák nikto nepotreboval, no vo svete médií sa často zíde nielen 
deťom, ale aj dospelým. Našťastie, podobné projekty ako tento nie sú výnimkou a školy venu-
jú väčšiu pozornosť aj mediálnemu vzdelávaniu. Práve to je predsa tou najlepšou ochranou 
pred neželaným pádom zo zradných výšin masmediálneho sveta.

Mária Moravčíková, foto: morma, krv

Leopoldovská a hlohovská škola
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Vyhlásenie výsledkov VI. etapy súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér 2008 - 2009, ktoré 
sa uskutočnilo koncom decembra v Slovenskom národnom divadle, bolo morálnym úspe-
chom a vyvrcholením snahy nezabúdať na zdravotne postihnutých. Bol to však aj úspech pre 
naše mesto, ktoré síce nezískalo žiadnu z hlavných cien, no spolu s ďalšími mestami a obcami 
ho porota ocenila diplomom za účasť v súťaži vzhľadom na mimoriadnu kvalitu projektov.
Výsledky hodnotila porota zložená z členov Správnej rady Účtu Slovensko bez bariér a nezá-
vislých odborníkov. Do jednotlivých etáp súťaže sa zapojilo 76 miest a obcí, 7 samospráv-
nych krajov, 8 elektronických médií,  jedna webová stránka, jedno vydavateľstvo a jeden fi-
nančný ústav. Pozitívne bola hodnotená kontinuálna účasť hlavného mesta SR Bratislava a 
miest Nitra, Pezinok, Partizánske, Trnava, Piešťany, Martin, Malacky a Prešov. Aktívnymi 
účastníkmi boli aj mestá Humenné, Zvolen, Hlohovec, Leopoldov, Zlaté Moravce a Liptovský 
Mikuláš. Hlavnú cenu získala obec Moravany nad Váhom. Ďalšie ceny putovali do Bratislavy, 
Partizánskeho, Nitry a Bardejova, čestné uznanie patrilo mestám Malacky a Pezinok a v kate-
górii VÚC zvíťazil Žilinský samosprávny kraj. Ďalšie ceny boli udelené v kategórii médiá. 
Leopoldov porota ocenila za "debarierizáciu mestských komunikácií, priestorov železničnej 
stanice, pošty, banky i zariadení predškolskej výchovy, úzku za spoluprácu s charitatívnymi a 
členskými organizáciami AOZPO SR, zapojenie skautov do programu individuálnej pomoci 
ZP a ŤZP osobám."
Galavečer počas slávnostného vyhlásenia výsledkov vysielala Slovenská televízia na progra-
me STV 2 a svojou účasťou ho podporili významné osobnosti politického, kultúrneho a spolo-
čenského života. V programe účinkovali Marcel Forgáč, Peter Batthyany, Anita Soul, Tomi 
Popovič, Jaro Bekr a jeho tanečná skupina či gospelový zbor z muzikálu Thank You Michael 
Jackson. Cenu za naše mesto počas slávnostného galaprogramu prebral osobne primátor 
JUDr. Milan Gavorník. 

morma

Leopoldov bez bariérLeopoldov bez bariér

Naš e mesto získalo diplom v známej súť až iNaš e mesto získalo diplom v známej súť až i

Začal sa rok 2010, od ktorého všetci očakávame niečo nové a pozitívne. Zvlášť zdravotne 
postihnutým ľuďom je dôverne známe odriekanie a skromnosť, keďže majú nízke invalidné 
dôchodky a poznajú aj nezáujem zdravého okolia.
V nasledujúcich riadkoch by som sa chcela ohliadnuť späť za uplynulým rokom, čo sme pre-
žili, čím sme si navzájom pomohli zmierniť každodenné problémy našich postihnutých čle-
nov. Podarilo sa nám zabezpečiť odborné poradenstvo o sociálnych službách, sociálnych 
dávkach, postupe pri ich vybavovaní. Túto oblasť viedla sociálna pracovníčka z krajského 
centra pre telesne postihnutých v Trnave. Poradenstvo sa realizovalo dvakrát mesačne v no-
vom klube na Ulici 1. mája v Leopoldove. Informovali sme členov o výstave kompenzač-
ných pomôcok, ktorá bola v Hlohovci. Úspešná bola i gulášová party s opekaním v 
Spolkovej záhrade. Zorganizovali sme liečebný pobyt v kúpeľoch v Nimnici, poznávací zá-
jazd do Podolia, kde sme obdivovali miniatúry našich hradov a zámkov, vypočuli sme si od-
borný výklad histórie tohto jedinečného dielka. Prezreli sme si Čachtice, navštívili rodisko 
M. R. Štefánika, vyšli sme na Štefánikovu mohylu. Úspech mal aj Deň zdravia
v Podhájskom. V rámci zlepšenia pohybového aparátu sme členom zabezpečili rehabilitač-
né masáže. Ako preventívne opatrenie pred chrípkou sme zakúpili vitamínové preparáty.
V spolupráci s dôchodcami sme zorganizovali posedenie v Mesiaci úcty k starším. 
Navštívili sme chorých členov, blahoželali jubilantom. Deti sme potešili mikulášskymi dar-
čekmi, na ktoré nám finančne prispel pán Jaroslav Hanidžiar z Červeníka. Vianočným pose-
dením s bohatou tombolou sme ukončili kalendárny rok.
Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí nám prispeli k prežitiu krásnych chvíľ. Osobitne ďaku-
jeme za pomoc a spoluprácu: Trnavskému samosprávnemu kraju za finančnú dotáciu, pri-
mátorovi JUDr. Milanovi Gavorníkovi za ústretovosť, pracovníčkam MÚ v Leopoldove za 
podporu a pomoc v rôznych formách a všetkým, ktorí nás podporili svojimi 2% z daní.
Do nastávajúceho roka prajeme všetkým najmä zdravie, veselú myseľ a optimizmus na pre-
konávanie prekážok.

Mária Petrášová, SZTP a ZPCCH

So zdravotným hendikepom, ale č inorodo

Začiatkom roka sa v leopoldovskej 
nafukovacej hale uskutočnil nohej-
balový turnaj. Štyridsať účastníkov 
z desiatich družstiev z Hlohovca, 
Leopoldova a zo Serede si zmeralo 
sily v príjemnej priateľskej atmosfé-
re. Na dva dopady lopty súťažili troj-
členné družstvá, ktoré hrali v dvoch 
skupinách systémom každý s kaž-
dým. Zo skupiny postúpili do semi-
finále vždy dve družstvá. Porazené 
družstvá hrali o tretie miesto. 
Zvíťazilo družstvo Loskot team 
Hlohovec pred družstvom Nová štvrť Hlohovec. Tretie miesto obsadilo družstvo Bujaci NK 
Leopoldov (Gergič, Ottinger, Jančár), štvrté miesto získala III. ZŠ Hlohovec. Ceny do súťaže 
venovalo mesto Leopoldov a NK Leopoldov, ktorý bol aj hlavným organizátorom súťaže.

NK Leopoldov
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Desiatky hudobných vystúpení, ale aj slávnostné otvorenia nového volebného obdobia či 
inaugurácie primátorov, podobne aj iné kultúrno-spoločenské a kultúrne podujatia či semi-
náre... To je len zlomok zo stoviek podujatí, na ktoré sa Leopoldovčania a cezpoľní vybrali 
do Kultúrneho domu ÚVTOS a ÚVV v Leopoldove, veľkého kultúrneho stánku, bokom a tro-
chu nenápadne sa krčiaceho pri tehlových barakoch na Hlohovskej ceste. Výstavba kultúr-
neho domu bola začatá v roku 1956, prežila aj vzrast slovenskej kultúry v šesťdesiatych ro-
koch, aj jeho úpadok v rokoch deväťdesiatych. Pred rokmi sa v nej uskutočňovali aj dôleži-
té politické stretnutia. No dnes je v kultúrnom dome najmä ticho. A tak sa mnohí milovníci 
kultúry, spoločenských a umeleckých vystúpení pýtajú, prečo sa ani v tomto roku kultúrne 
podujatia v tomto objekte neplánujú.

Na skutkový stav sme boli zvedaví aj my, obrátili sme sa preto na vlastníka kultúrneho do-
mu, priamo na generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže. "Po osemnástich ro-
koch od výstavby objektu, v roku 1974 bola zrealizovaná prístavba bytovej jednotky, ktorá 
sa využívala ako byt pre správcu objektu. V roku 1983 sa vykonala celkový oprava objektu. 
Dotýkala sa výmeny ústredného kúrenia, elektroinštalácie, podláh, opravy obkladov, omie-
tok, malieb a náterov. Od uvedeného roku je objekt udržovaný len v nevyhnutnom pre-
vádzky schopnom stave a nevykonávala sa žiadna údržba stavby väčšieho rozsahu," napí-
sala nám generálna riaditeľka plk. Mária Kreslová. 

Kultúrny dom bude odstavený
až do odstránenia závad –

Kultúrny dom bude odstavený
až do odstránenia závad –

– teda možno navždy

V roku 1996 bol v tomto kultúrnom dome vymenený kotol na tuhé palivo za kotol na zem-
ný plyn. Posledná úprava objektu sa uskutočnila v roku 2005 – bolo ňou vymaľovanie vnú-
torných priestorov a prednej časti fasády kultúrneho domu pri príležitosti 150. výročia zalo-
ženia ústavu. V roku 2007 bol objekt pripojený na mestskú kanalizáciu len zo sociálnych 
zariadení a bytu správcu objektu. Zadná časť, kde sa nachádza kuchyňa a dvojdrez na umý-
vanie kuchynského riadu, pripojená nebola. Tieto odpadové vody sú aj dnes zvedené do 
žumpy. Dažďové vody zo strešných zvodov sú vyvedené na trávnatú nespevnenú plochu a 
počas prívalových dažďov dochádza k prenikaniu dažďových vôd cez základy budovy do 
pivničných priestorov, kde je umiestnená plynová kotolňa.

Zbor väzenskej a justičnej stráže vykonal koncom minulého roka revíziu, z ktorej sa dozve-
dáme: "Priebežným pôsobením vody a vlhkosti opadáva omietka a na stenách je pleseň. 
Strecha z azbesto-cementovej krytiny, ktorá v mnohých miestach zateká, je nevyhovujúca a 
dochádza k poškodzovaniu vnútorného interiéru objektu. Revíznou správou z októbra 
2009 bolo konštatované, že elektroinštalácia v priestoroch plynovej kotolne je nevyhovujú-
ca. Po vykonaní revízie na plynovom kotle revízny technik skonštatoval, že elektronická 
časť je poškodená a bez jej výmeny nie je možné plynový kotol prevádzkovať. Na daný typ 
kotla už v súčasnej dobe nie je možné zabezpečiť náhradné súčiastky, preto odporučil vy-
meniť plynový kotol za nový. Objekt si vyžaduje celkovú rekonštrukciu. Elektroinštalácia 
bola realizovaná pred účinnosťou noriem rady STN 33 2000. Elektrické zariadenie bolo revi-
dované podľa noriem a platných predpisov v čase realizácie. Elektrická inštalácia podľa vý-
sledkov merania ohrozuje bezpečnosť osôb a nie je schopná bezpečnej prevádzky podľa 
platných noriem. Ovládacie spínače v kotolni, ako aj diaľkové ovládanie kotlov sú v hava-
rijnom stave. Do vypínačov zateká povrchová voda, ktorá zateká z vonkajšieho okolia a pre-
sakuje stenu, kde je ovládanie osadené. Tým vzniká na vypínačoch trvalý skrat, ktorý sa 
správa ako spínač a spúšťa časť kúrenia systému," hovorí revízna správa o kontrole. Logicky 
sa preto zbor rozhodol dočasne kultúrny dom v Leopoldove uzavrieť a prerušiť jeho pre-
vádzku. "Je odstavený z prevádzky až do odstránenia revíznych závad na elektroinštalácii, 
po výmene kotla, odstránení existujúcej netesnosti na rozvodoch vykurovacej vody a od-
stránení presakovania dažďovej vody cez základy do miestnosti kotolne, pričom postupnosť 
ich odstraňovania je determinovaná množstvom finančných prostriedkov ústavu," napísala 
časopisu Leopoldov generálna riaditeľka Zboru väzenskej a justičnej stráže Dr. Mária 
Kreslová.

V súvislosti s uzavretím kultúrneho domu a v súvislosti s nevyjasneným prevodom majetku 
mesta, ktoré mesto investovalo do rozširovania čistiarne odpadových vôd a ktoré boli aj dô-
vodom nie veľmi priaznivých vzťahov medzi vedením mesta a ústavu v ostatných rokoch, 
primátor mesta uvažuje aj o dosiahnutí prevodu alebo možnosti symbolickej kúpy kultúrne-
ho domu, nad ktorým, ako sa zdá, už povestnú palicu zlomilo aj vedenie zboru, keďže vede-
nie ústavu, priamo financované z generálneho riaditeľstva, na takú náročnú a rozsiahlu re-
konštrunkciu finančné prostriedky istotne nenájde. Totižto ak sám štátny aparát a rezortní 
predstavitelia nenájdu možnosť, ako "sa vzdať" tohto majetku, ktorý potichu vyhodnocuje 
ako nadbytočný, leopoldovský kultúrny dom bude len ďalšou ukážkou chátrania majetku, 
ktorý nevyužíva a ani ho nepotrebuje. Nemalé investície do takéhoto majetku by nebolo jed-
noduché zabezpečiť ani pre mesto, no možno aj s podporou grantových schém by sa leo-
poldovský kultúrny dom postupne mohol zaradiť medzi viacfunkčné moderné a využívané 
kultúrno-spoločenské stánky v našom regióne.

Text a foto: Martin Jurčo, Juraj Hladký
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Už 14. apríla 2010 sa v Štúdiu Tatra Starého divadla Karola Spišáka v Nitre uskutoční pre-
miéra slovenskej časti medzinárodného projektu Jánošík, Jánošík? Jánošík!, ktorý vznikol na 
základe dlhodobej spolupráce a priateľstva divadiel a kmeňových režisérov Divadla DRAK 
z Hradca Králové, Česká republika, Teatru Lalka z Varšavy, Poľsko a Starého divadla Karola 

Spišáka v Nitre, Slovensko. 
Prvým podnetom na vzájomnú 
spoluprácu bola snaha pripo-
menúť si tvorcov a realizátorov 
mimoriadne úspešného umelec-
kého projektu z roku 1975 - spo-
ločnú slovensko-česko-poľskú 
inscenáciu Jánošík, ktorej tvor-
cami boli členovia Divadla 
DRAK z Hradca Králové, Teatr, 
divadlo MARCINEK - Poznaň a 
Krajské bábkové divadlo - 
Banská Bystrica.
Realizátori a organizátori sú-

časného projek-
tu si za cieľ urči-
li nielen vytvo-

renie spoločnej in-
scenácie, ale aj 
vznik prevádzko-

vých inscenácií pre 
každé z divadiel. Pravidlá 

a princípy tvorby jednotlivých 
inscenácií tak museli získať pres-
né a jasné spoločné kontúry a 
styčné body, ktoré vznikali na 5 
pracovných stretnutiach jed-
notlivých tvorivých teamov.
Hlavnou myšlienkou všetkých 
troch  inscenácií sa po vzájom-
nej dohode stal Jánošík ako sym-

bol vnútornej slobody, po ktorej každý z nás túži.
Na základe takto stanovenej hlavnej idey spoločnej inscenácie bolo nutné určiť ži-

votné peripetie Juraja Jánošíka, ktoré sa musia v budúcich inscenáciách objaviť. 
Základných životných udalostí bolo určených sedem, pričom jedna z nosných udalostí, kto-
rá dostala názov život Jánošíka, bola ďalej rozdelená na 8 úsekov. Vzniklo tak 15 situácií. 
Na realizáciu každej z týchto situácií sme si určili 3 minúty. Vznikli akési "situačno-
motivické" puzzle, ktoré sa do spoločnej medzinárodnej inscenácie zložia ako do obrazu. 
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Aby sa však tieto dali zložiť, bolo nutné dohodnúť sa na jednoduchom svietení a spoločnej 
základnej hracej ploche – ide o akýsi ring, v ktorom Jánošík bojuje o svoje miesto na slnku. 
Tvorcovia projektu sa ďalej dohodli, že prestavba na jednotlivé situácie bude spočívať iba v 
donesení predmetov hercami, spoločná inscenácia tak bude plynúť bez výraznejších presta-
vieb a časových " zádrhelov". Dôležitou súčasťou scénografie spoločnej i jednotlivých in-
scenácií je dohodnutých 7 predmetov, ktoré sa na javisku musia objaviť. Jednotiacim hu-
dobným nástrojom sa po vzájomnej dohode stala fujara.
Pri akceptovaní všetkých spoločných atribútov vznikla už česká inscenácia Jánošík, ktorá sa 
s mimoriadnym diváckym ohlasom hrá od 1. marca 2010. Jej tvorcami sú réžia, dramatur-
gia a scenár Jakub Krofta, scénografia: Marek Zákostelecký, hudba: Jiří Vyšohlíd.

Na 25.marca 2010 je naplánovaná premiéra poľskej časti projektu, ktorej režisérom je 
Lukasz KOS.
14. apríla 2010 sa uskutoční premiéra slovenskej časti medzinárodného projektu, ktorej 
tvorcami sú režisér Ondrej Spišák, dramaturg Veronika Gabčíková, autor scenára Jozef 
Mokoš, scénograf Szilárd Borárosz a autor hudby Eugen Gnoth. Na javisku príbeh o tom, 
prečo sa "obyčajný" zbojník Juraj Jánošík stal národným hrdinom porozprávajú: Radovan 
Hudec, Lucia Korená, Rudo Kratochvíl, Miloš Kusenda, Katarína Petrusová, Agáta 
Solčianska, Roman Valkovič a Milan Vojtela. 
Príďte a okrem dobrej zábavy Vám ponúkneme aj ducha Juraja Jánošíka, ktorý prichádza 
"sám celý v bielom". Tešíme sa na Vás.

Veronika Gabčíková
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Zamyslenie...
A nebo je tiež tvoje?
Chudobný, ale zbožný robotník pracoval na poli bohatého statkára. Jedného dňa sa ten-
to pán vybral na prechádzku. Nebadane sa dostal až na roľu, kde pracoval jeho robotní-
k. Pristúpil bližšie k nemu a dali sa do reči. Hneď bolo poznať, že robotník nepozná svoj-
ho pána. Pán mu však chcel ukázať, kto je on a aké bohatstvo má. A začal sa teda vypy-
tovať:
"Vieš ty, komu patrí tento pozemok, na ktorom pracuješ? Ten patrí mne. A vieš, čie sú 
tamtie žltučké siatiny? A tie vlažné lúky? To všetko je moje," chválil sa statkár. Tu robot-
ník sňal zbožne svoju čiapku z hlavy, ukázal na oblohu a pýta sa: "A tamto nebo, to je 
tiež tvoje?" Na túto otázku nepovedal pán nič. "Hľa, pán môj," začal teraz robotník. "Ja 
nemám tu na zemi nič, len tento rýľ a lopatu, ktorými si ťažko zarábam na svoj každo-
denný chlieb. Ale ja viem, že tamto nebo je moje a to si nedám za všetky vaše poklady, 
ba ani za všetky poklady celého sveta."
Potom pracoval robotník zasa spokojne a usilovne. Boháč sa však vracal domov celý za-
myslený. Odteraz nemal už pokoja. Stále sa mu zdalo, že počuje otázku: A tamto nebo 
hore je tiež tvoje? Vstúpil znovu do seba, obrátil sa k Pánu Bohu a verne konal svoje ná-
boženské povinnosti. Pre chudobných urobil tiež veľa. Všetci ho mali radi a vážili si ho 
pre zbožný a povznášajúci život. Konečne, keď mal zomrieť, mohol aj on povedať s isto-
tou: Teraz je už aj nebo moje!

Gitka Bayerová

Medzinárodný projekt
Jánoš ík, Jánoš ík? Jánoš ík!
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Spoloč enská kronika
Január - Február

2010

92 ročné

94 roční
Margita Taffernerová

Ján Szemeney
Emília Ottingerová

96 roční

97 ročná

Opustili nás
Vladimír Hotový

Antonia Drgoňová
Jozef Žemla

Gabriel Smeriga

Česť ich pamiatke.

75 ročné 89 ročná
Oliva Kaiserová Mária Krajčíriková
Edita Korčáková

Hedviga SlobodováNarodili sa 91 ročná
Ema Ulehlová Mária Kučáková

80 ročníBranislav Piovarči
Mária  AdamkovičováSamuel Fratrič

Júlian BlaškoMichael Čulaga Mária Kadašová
Elena Lackovičová Matias Moravčík Oľga Ondrišová

Jozef Ondrušek
Naši jubilanti

81 roční60 roční
Barbora GrymováJozef Baláž
Jozefína HaverováJarmila Brinčíková

Ján HuďagyJarmila Gamová
Teodor PecháčBernardína Kandráčová

Ing. Jaromír Marek Helena Šmeringová
82 ročnýAlojz Riško Štefan Ščipák

Anna BencováKornélia Ryšková
Františka KošťalováJarmila Šemeláková

Emil Marcinka Anna GeričováMária Šoková
Vincent SlovákJuraj Zlámala 
Emil Vnučko Srdečne blahoželáme!

65 roční
84 ročnéJozef Bachratý

Anna GrnováJozef Dinga
Helena  GuľováFrantišek Klčo
Helena HladkáAnna Marikovská

Mária KleimanováJozef Moravanský
Ivan Sovič

Margita Sovičová 85 roční
Ing. Jozef Žibek Ferdinand Hollnsteiner

Ivan Pach
70 ročné

88 ročnáMária Kuzmová
Otília GonováHilda Kysucká Spracované dňa 3.3.2010, 

Viera Lietavová 
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Zber odpadu v roku 2010
Vývoz komunálneho odpadu v roku 2010 v meste 
Leopoldov je každý párny týždeň.
Streda - vývoz KO z ulíc: M.R. Štefánika, Hollého, 
Hurbanova, Dlhá, Gucmanova, Záhradnícka, Piešťanská 
cesta, Hviezdoslavova, Kukučínova, I. Krasku, J. Kráľa, 
Jilemnického, Bernolákova, Rázusova, Šulekovská cesta
Štvrtok - vývoz KO z ulíc: Hlohovecká cesta, Nám sv. 
Ignáca, Kukučínova, Strečanského, Nádražná, Murgašova, 
Gojdičova, Sládkovičova, Holubyho, Moyzesova, Štúrova, 
ŽSR, Trnavská cesta, 1. mája
Termín odvozu zberového papiera a ostatných plastov

Marec: 26. (piatok)
Máj: 7. (piatok)  
Jún: 18. (piatok)
Júl: 30. (piatok)  

Plastová nádoba slúži na zber papiera a ostatných plastov. 
PET fľaše sa budú zberať osobitne do vreca. 
Zberá sa: Noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, kni-
hy , adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky, 
polyetylénové vrecká, fólie, igelity.
Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a le-
penka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a le-
penka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, pa-
pierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty zne-
čistené potravinami. 
Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, 
sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).
Termín odvozu PET fliaš 

Marec: 18. (štvrtok)
Apríl: 29. (štvrtok)
Máj: 27. (štvrtok)
Jún: 24. (štvrtok)

Vrecia slúžia na zber PET fliaš
Zberá sa: PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlače-
nom stave.
Nezberá sa: sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozme-
tiky – potravín, papier.
Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, 
sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné)
Prosíme Vás, aby ste vrecia zaväzovali, uľahčíte nám mani-
puláciu.
Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate 
tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých 
druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triede-
ní odpadov Vám ďakujeme.
Informácie: Piešťany, Valová 44 tel.: 033/7741954
Mesto Leopoldov, tel. č. 033/7342207, 7342388
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Termín odvozu PET fliaš 

Marec: 18. (štvrtok)
Apríl: 29. (štvrtok)
Máj: 27. (štvrtok)
Jún: 24. (štvrtok)

Vrecia slúžia na zber PET fliaš
Zberá sa: PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlače-
nom stave.
Nezberá sa: sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozme-
tiky – potravín, papier.
Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, 
sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné)
Prosíme Vás, aby ste vrecia zaväzovali, uľahčíte nám mani-
puláciu.
Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate 
tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých 
druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triede-
ní odpadov Vám ďakujeme.
Informácie: Piešťany, Valová 44 tel.: 033/7741954
Mesto Leopoldov, tel. č. 033/7342207, 7342388
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