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Keï sa pred vyše dvadsiatimi rokmi na Gucmanovej ulici budovali inžinierske siete, bagre 
natrafili na viacero ¾udských pozostatkov. Nález však nikto neohlásil – azda preto, aby ne-
došlo k posunutiu dokonèenia prác. A svoje skúsenosti s kostrovými pozostatkami mali aj 
obyvatelia asi šiestich rodinných domov, ale nahlási� ich poèas výstavby domov takisto ne-
chcel nikto. Neby� vtedajších šiestakov-siedmakov zo základnej školy, ktorí pod vedením J. 
Krajèovièovej, uèite¾ky dejepisu a slovenèiny, pracovali v historickom krúžku, o vtedajšom 
náleze by sa všeobecne nevedelo. Žiaci do školy priniesli lebky a kosti, ktoré zostali po vý-
kope. Vtedajšia riadite¾ka školy O. Frnèíková nález ihneï ohlásila na leopoldovské oddele-
nie VB, to zasa k nálezu privolalo archeológov z hlohovského múzea. Skúma� už vlastne ne-
bolo èo,  keïže výkopové jamy boli už po spätných úpravách.
V tomto roku na bývalé pohrebisko pri leopoldovskej pevnosti bagre natrafili znova pri bu-
dovaní kanalizaènej siete – tento raz však nález realizátori stavby riadne nahlásili. Prvý ná-
lez robotníci nahlásili 8. marca spred domu è. 16 na Gucmanovej ulici. 

 konštatu-
je riadite¾ Vlastivedného múzea v Hlohovci Mgr. Jozef Urminský.

O existencii cintorína v tejto lokalite donedávna neboli žiadne spo¾ahlivé svedectvá. Isté je, 
že cintorín v blízkosti vstupu do pevnosti spomína v rukopisnom diele 

(1809) Pavel Vajaj, hornozelenický evanjelický rechtor, a presne je za-
kreslený aj na mapách pevnosti Leopoldov z 18. a prvej polovice 19. storoèia. Pod¾a týchto 
máp ide o jednoduchý, no pomerne rozsiahly cintorín s márnicou, ktorá sa po vyhodnotení 
a konfrontácii máp a skutoènosti v teréne mohla nachádza� v záhrade druhého rodinného 
domu od križovatky so Záhradníckou ulicou. Podobným vyhodnotením sa predpokladá – 

„Pochovaný èlovek 
ležal 230 cm pod súèasným terénom a na mieste sme identifikovali kostrové pozostatky 
dvoch dospelých ¾udí, uložené v hrobovej jame s orientáciou východ-západ. Hrob bol za-
pustený do piesèitého podložia, hrobová jama v šírke 50 cm sa rysovala od håbky 110 cm. 
V tejto håbke sme identifikovali aj pôvodný terén z obdobia pred vybudovaním súèasnej uli-
ce. Poèas 20. storoèia tu bol terén umelo navýšený štrkovými navážkami na dnešnú úroveò 
cesty. Na základe tejto postupnosti narastania vrstiev sme vyhodnotili nálezovú situáciu ako 
pozostatok radového cintorína patriaceho k leopoldovskej pevnosti a Mesteèku,“
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ak išlo o pohrebisko s plánovitým pochovávaním – že na òom v priebehu dvesto rokov mo-
hlo by� pochovaných až 1200 jedincov! „To však nie je isté, pretože aj v tej èasti, kde sme 
ak išlo o pohrebisko s plánovitým pochovávaním – že na òom v priebehu dvesto rokov mo-
hlo by� pochovaných až 1200 jedincov! „To však nie je isté, pretože aj v tej èasti, kde sme 
realizovali výskum, sme natrafili na úsek bez hrobových miest. Môže to by� spôsobené jed-
nak nevyhovujúcim štrkovým podložím, lebo v takomto teréne tu máme hroby len v håbke 
sotva pol metra, v pieskovom podloží však aj v håbke až 180 cm. Práve na úrovni domu p. 
Pavlíka sme našli zvyšky koreòov starých mohutných stromov, ktoré by mohli napoveda�, 
že v týchto miestach bol postavený centrálny kríž vtedajšieho cintorína, umiestnený v sku-
pine stromov. Potvrdi� by to mohol ïalší výskum. V tomto mieste sa prerušil aj súvislý pás ná-
lezov kostrových pozostatkov na šírku asi 15 metrov, èo by tiež mohlo nasvedèova�, že tu 
bol hlavný kríž cintorína. V týchto miestach sme našli aj rozhranièujúci kameò, avšak bez 
akýchko¾vek symbolov,“ vysvet¾uje archeológ.
Kto je na cintoríne pochovaný?
Na túto otázku sa zatia¾ odpoveda� nedá jednoznaène. Mnohé napovedá napríklad roz-
miestnenie a úprava hrobových jám, aj tak však nad starým leopoldovským cintorínom, na 
ktorom sa zaèalo pochováva� azda už poèas výstavby pevnosti, visí mnoho otáznikov. 
„Predovšetkým je zaujímavé, že z rozmiestnenia jednotlivých hrobov sa zdá, že ide o po-
chovávanie ¾udí v príbuzenskom vz�ahu – doložené tu máme trojhroby, ved¾a ktorých je 
prázdne miesto, potom zasa nasledujú tri hroby bezprostredne ved¾a seba. Zaujímavé je 
však aj to, že sme nenatrafili na žiaden detský hrob; zo štyridsiatich piatich celých alebo po-
rušených kostrových hrobov nebol dokonca ani jeden taký, o ktorom by sme mohli pove-
da�, že v òom bol pochovaný nedospelý alebo dospievajúci jedinec. Dá sa to však teoretic-
ky vysvetli� tým, že možno už išlo o plánovité pohrebisko s vopred urèenými sekciami, a tá 
detská sa mohla nachádza� kdesi v rohu cintorína. Ak by však malo ís� o cintorín obyvate¾ov 
Mesteèka, oèakávali by sme, že do rodinných hrobov by boli pochovávané aspoò malé de-
ti, èo poznáme z iných pohrebísk z tohto obdobia.“ 
Na viacerých miestach sa ukázalo, že ¾udí tu pochovávali v dvoch vrstvách – staršej a mlad-
šej. Staršie hroby sú orientované hlavami v smere východ – západ, mladšie v smere sever – 
juh. Ve¾a informácií o tom, kto bol pochovaný na tomto cintoríne, nepriniesla, žia¾, ani hro-
bová výbava. O tom už viac archeológ J. Urminský: „Hrobová výbava je na tomto pohrebis-
ku až prekvapivo chudobná; okrem nieko¾kých mosadzných gombíkov a jedného kostené-
ho gombíka sme pri nebožtíkoch nenašli vôbec niè. V hroboch z obdobia 17. až 19. storo-
èia by sme oèakávali nálezy krížikov, praciek, podkovièiek z èižiem a iných súèastí meš-
tianskeho alebo vidieckeho odevu, no okrem spomínaných gombíkov sme našli len železnú 
lopatku, ktorá však nesúvisí s hrobovými nálezmi, a nieko¾ko väèších železných klincov, 
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ktorými boli uzavreté rakvy. Aj keï teda ide o 
chudobné hroby, màtvi tu boli dôstojne pocho-
vaní v drevených rakvách.“ Zatia¾ sa teda nedá 
urèi� ani sociálny status pochovaných ¾udí. 
Absencia týchto prvkov v hrobovej výbave preto 
vyluèuje možnos�, že ide o vojenský cintorín, na 
základe už známych vedomostí je zatia¾ ve¾mi 
nepravdepodobný aj predpoklad, že by išlo o po-
hrebisko domáceho obyvate¾stva z Mesteèka. 
Pomohol by antropologický výskum
Rozlúsknu� túto otázku by mohol antropologický 
výskum. Na jeho úèely hlohovskí archeológovia 
z pohrebiska vzali desa� kostier, ktoré by mali 
skúma� špecialisti z Katedry antropológie 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenské-
ho. S výskumom kostrových pozostatkov z 
Leopoldova sa však ráta až vtedy, keï sa naò náj-
du peniaze, pretože antropologický výskum jed-
nej kostry stojí asi sto eur. „Tento výskum by mo-
hol o pôvode pohrebiska a ¾udí na òom pocho-
vaných prinies� dôležité informácie, ktoré by vy-
lúèili alebo potvrdili prípadné zranenia, prítom-
nos� zahojených aj nezahojených rán èi patolo-
gických zmien, ktoré by súviseli so životom tu 
pochovaných, ale aj to, èi prípadne zomreli ná-
silne,“ dodáva riadite¾ múzea J. Urminský. 
Archeológovia pod¾a súèasných poznatkov o 
tomto pohrebisku pokladajú za najpravdepo-
dobnejšiu verziu, že ide o cintorín, kde boli po-
chovávaní ¾udia s nižším sociálnym statusom a 
pravdepodobne žili a pracovali vo vtedajšej pev-
nosti. Mohlo tak ís� o radových vojakov, robotní-
kov alebo aj o väzòov. Potvrdzova� to môže aj 
skutoènos�, že na cintorín sa vstupovalo práve v 
smere od dnešnej väznice. Èo je takisto zaují-
mavé, je to, že to nie je jediný cintorín pri leo-
poldovskej pevnosti – ïalšie dva sa na nemec-
kých mapách pevnosti a okolia zo zaèiatku 19. 
storoèia nachádzajú s oznaèením Starý cintorín 
a Nový cintorín oproti Hradu za hradbami pev-
nosti v smere k Šulekovu.
Ešte jeden predpoklad
Tento cintorín na mapách pevnosti nachádzame 
v rokoch 1701, 1704, 1770, 1771 a 1849, dva ra-
zy aj s vyznaèením márnice a takisto na vyobra-
zení okolia pevnosti asi z r. 1690. V legende k 
mape z roku 1780 je charakterizovaný ako vo-
jenský cintorín s márnicou a na tejto mape je už 

prvý raz zakreslený aj cintorín na dnešnej 
Hlohovskej ceste s oznaèením, že ide o cintorín 
prináležiaci Mesteèku. V tomto období sa teda ešte 
súèasne používali obidva cintoríny.
Ïalšie dva ešte staršie cintoríny ako je ten na 
Gucmanovej ulici (takisto patriace k pevnosti), s kto-
rými sa ako s najstaršími leopoldovskými cintorínmi 
stretávame na mapách z r. asi 1690 a 1770 poved¾a 
dnešnej úzkej cesty smerujúcej z Leopoldova okolo 
pevnosti na Prechodné, sú r. 1780 uvedené už len 
ako bývalý cintorín (r. 1690 a 1770 sú zaznaèené 
samostatne ako Starý cintorín a Nový cintorín tesne 
ved¾a seba; kríž pri betónovej ceste z Prechodného 
do Hlohovca by mohol podnes oznaèova� zaèiatok 
pôvodného Nového cintorína).Berúc do úvahy to, 
že aj Karol Körper v rukopisnej kronike leopoldov-
skej trestnice uvádza, že v druhej polovici 19. sto-
roèia sa pochovávalo na spoloènom cintoríne pev-
nosti a Mesteèka (pravdepodobne na dnešnej 
Gucmanovej ulici) a takisto to, že cintorín na 
Hlohovskej ceste spoèiatku slúžil koncom 18. sto-
roèia a v 19. storoèí pravdepodobne len ako pohre-
bisko pre osoby s vyšším spoloèenským honorom0, 
je možné, že v skutoènosti tu išlo na Gucmanovej 
ulici o pohrebisko rozdelené na dve èasti – jedna 
(východná) slúžila na pochovávanie ¾udí z pevnosti 
(èi väznice) a druhá zasa na pochovávanie bežných 
obyvate¾ov Mesteèka v období do vzniku cintorína 
na Hlohovskej ceste. Súèasný výskum sa pravdepo-
dobne dotýkal práve „trestnickej èasti“ pohrebiska, 
ako to dokumentuje aj umiestnenie vstupu do cin-
torína v smere od pevnosti. Na starom cintoríne na 
Hlohovskej ceste, ktorý dovtedy slúžil azda za mies-
to posledného odpoèinku významnejších 
Mesteèanov a predstavite¾ov pevnosti, sa zaèalo 
všeobecne pochováva� až po uzavretí cintorína na 
Gucmanovej ulici v 19. storoèí.
Prekvapivý nález z obdobia stredoveku
Porovnaním kartografickej dokumentácie a skutoè-
nosti priamo v teréne sa neplánovaný archeologic-
ký výskum realizoval pravdepodobne len na okraji 
pohrebiska, kde, ako sa zdá, sa  pomerne intenzív-
ne pochovávalo od 17. až do 19. storoèia. Šírka po-
hrebiska v tejto èasti je asi 50 metrov, s výnimkou 
asi 15-metrového úseku bez nálezov, o ktorom 
sme už písali. Centrum starého cintorína bolo po ¾a-
vej strane Gucmanovej ulice v smere od križovatky 
so Záhradníckou ulicou a rozmiestnený bol aj na 
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záhradách patriacich k týmto domov. Ïalšie hrobové jamy, ako ukázala sondáž a kladenie 
kanalizaèných prípojok, sa nachádzajú pod súèasnou komunikáciou na Gucmanovej ulici 
a východný okraj cintorína bol už na pozemkoch patriacich k novým rodinným domom na 
pravej strane ulice. Na mieste, kde sa siete kládli pred dvadsiatimi rokmi, sa aj dnes našli 
kostrové hroby, avšak už poprehadzované alebo úplne znièené predchádzajúcimi zemný-
mi prácami v lokalite. Archeológov na súbežnom páse pohrebiska však vzrušil prekvapivý 
nález z 13. storoèia, ktorý svedèí o existencii stredovekého osídlenia lokality.
Doklad o existencii Binu, neskoršieho Verešvára
V tomto prípade môže ís� o zásadný zlom v chápaní demografie nášho mikroregiónu. Nález 
výrobného objektu stredovekej keramiky zo záveru 12. a 13. storoèia totiž svedèí o existen-
cii pece, v ktorej sa vypa¾ovala keramika. „V tomto prípade ide asi o predpecnú jamu, ktorá 
súvisí s existenciou staršej osady Bin, resp. Verešvár na území dnešného Leopoldova, resp. je-
ho severovýchodného okraja. Takéto objekty sa systematicky umiestòovali v záhumniach. 
Pôvodná osada Bin pretína Záhradnícku osadu smerom k železniènej trati a práve v tejto èas-
ti by sme logicky predpokladali humná na okraji pôvodnej osady. V objekte, ktorý sme pra-
covne klasifikovali ako prípecnú jamu, sa našlo množstvo úlomkov stredovekej keramiky 
osobitne z 13., ale aj zo záveru 12. storoèia. Objekt zanikol pravdepodobne v prvej polovici 
14. storoèia,“ vysvet¾uje J. Urminský. Bin, resp. neskorší Verešvár, ktorý sa spomína už roku 
1113 v Zoborskej listine, bol v tom období už istotne rozvinutá osada, o èom svedèí aj pova-
ha úlomkov keramiky z tejto prípecnej jamy na Gucmanovej ulici. O sídliskových nálezoch 
na Záhradníckej ulici z 10. – 12. storoèia na základe výskumu z roku 1981 informoval už 
vtedajší archeológ hlohovského múzea Ivan Pastorek. „Táto keramika je o to zaujímavejšia, 
že pripomína mestský typ keramiky, aký poznáme napríklad zo stredovekej Trnavy. Istotne to 
súvisí s tým, že starý Bin, respektíve už Verešvár vo svojej pôvodnej lokalite, teda pri leopol-
dovskej pevnosti, bola rozvinutá starobylá osada,“ vysvet¾uje J. Urminský. O tom, že patrila 
medzi hrádky, teda opevnené osady a sídla stredovekej š¾achty, akými boli napríklad hrádky 
v Buèanoch a Trakoviciach, svedèí aj sám názov obce – teda v preklade Verešov hrad, hrá-
dok. To, že Abrahám Vöröš tu mal svoje sídlo, predpokladá aj prítomnos� remeselníkov a ta-
kisto trhovú tradíciu v osade èi skôr už obci. Preto sa nemožno èudova�, že v prípecnej jame 
na Gucmanovej ulici sa vyskytovali aj èrepy typické skôr pre mestské prostredie.
Námestie bolo zhutnené tehlovinou
So situáciou v sídliskovej aglomerácii starého Verešvára úzko súvisí aj formovanie sa centra 
budúceho Mesteèka v druhej polovici 17. storoèia. „Pri výkopových prácach na námestí 
sme zistili, že pôvodný povrch námestia je dnes navýšený o 40 centimetrov rôznymi naváž-
kami. Námestie bolo pôvodne spevnené štrkovým lôžkom a tehlovinou a keïže pod touto 
vrstvou sme nezistili žiadne zásahy, sme si istí, že leopoldovské námestie vzniklo takpove-
diac na zelenej lúke,“ uvažuje archeológ. V období vzniku námestia ešte jestvovala obec 
Verešvár vo svojej pôvodnej lokalite, a teda vidie� plánovitý zámer jeho pôvodných stavite-
¾ov èi zakladate¾ov – a to utvori� samostatnú sídliskovú aglomeráciu, nezávislú od staršieho 
osídlenia lokality, teda od pôvodných obcí Verešvár a Beregseg, ktoré boli v 80. rokoch 17. 
storoèia napokon aj vypálené a presídlené. Pre Leopoldovèanov je však dôležitý jedno-
znaèný doklad o tom, že územie nášho mesta bolo akiste osídlené najneskôr už vo ve¾ko-
moravskom období a do 17. storoèia sa tu formovalo stredoveké š¾achtické (zemepanské) 
sídlo, osobitne práve asi v 13. - 14. storoèí. Jeho najstaršie centrum sa dá predpoklada� prá-
ve v priestore záhrad medzi Záhradníckou a Gucmanovou ulicou.
(K problematike stredovekého osídlenia na území Leopoldova sa ešte vrátime.)

Za rozhovor ïakuje Juraj Hladký.
Foto: autor, M. Moravèíková, J. Urminský
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V súvislosti s odkanalizovaním Leopoldova sa mnohým obyvate¾om zdalo, že práce sa oproti 
pôvodnému predpokladu výrazne predlžujú. Na stavbu mesto Leopoldov a obec Èerveník 
prostredníctvom spoloènosti TAVOS získali z fondov Európskej únie nemalé finanèné 
prostriedky, no v priebehu realizaèných prác nastali medzi Ministerstvom životného prostre-
dia SR a spoloènos�ou TAVOS isté nejasnosti, ktoré prinútili spoloènos� TAVOS pozastavi� prá-
ce na výstavbe kanalizaèného systému. V najbližšom období sa preto dokonèí len tá èas� sys-
tému, ktorá umožní sfunkènenie  už vybudovaných stôk pripravených na kolaudáciu a ukon-
èia sa povrchové úpravy nad vybudovanými stokami a ich odboèkami.
Problematikou sa bude zaobera� ministerstvo životného prostredia spolu s TAVOS-om, no vý-
stavba ïalších celkov sa do nového rozhodnutia naèas pozastavuje. „Znamená to, že sa poza-
stavuje aj výstavba na Hollého a Záhradníckej ulici, ktoré mali by� ešte do pozastavenia stav-
by dobudované, skolaudované a sfunkènené. Všetky tieto pre obyvate¾ov Leopoldova nepo-
pulárne opatrenia prijíma TAVOS za úèelom minimalizovania škôd, ktoré by mohli vzniknú� 
po stanovisku ministerstva životného prostredia k verejnému obstarávaniu na tento projekt. 
Verím, že obèania budú spolu s nami trpezliví v tejto situácii, ktorú nespôsobilo ani mesto 
Leopoldov, ani obec Èerveník,“ uvádza vo svojom stanovisku  primátor mesta JUDr. Milan 
Gavorník. 
O vývoji situácie budeme našich èitate¾ov informova�.
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Za rozhovor ïakuje Juraj Hladký.
Foto: autor, M. Moravèíková, J. Urminský
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(jh)
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Stáva sa už tradíciou, že aj keï je Leopoldov Pod týmto názvom sa predstavuje žánrovo 
malé mesto, známe osobnosti k nemu nestoja všestranný orchester, ktorý vznikol spojením 
bokom. Podobne prišla zatia¾ len na krátku troch rozdielnych zoskupení. Tvorí ho ¼udová 
návštevu do nášho mesta speváèka Jana hudba Mladí huslisti, Muzika Heskovci a 
Kocianová, rodáèka zo Šaštína-Strážov. Ako hudobná skupina Milkivej. Toto hudobné tele-
sama povedala, zastavila sa len na pár chví¾ na so združuje hudobníkov Dolného Považia – z 
ceste z Èerveníka, aby si Mesto mreží detail- Èerveníka, Leopoldova, Krakovian, Pieš�an a 
nejšie obzrela, pretože sa tu už o nieko¾ko týž- Prieval. Práve s týmto zoskupením nacvièuje 
dòov objaví na pódiu spolu s èerveníckym tele- Jana Kocianová nový koncertný program veno-
som Art Music Orchestra. vaný Roku kres�anskej kultúry. V krátkom èase 
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zavíta do nášho regiónu hneï dvakrát – na ho blízkeho spolupracovníka Jany Kocia-
leopoldovské hody sa predstaví v sobotný novej, skladate¾a a dirigenta Vieroslava 
podveèer, a krátko na to aj v rámci èerveníc- Matušíka Skús, Chlieb a so¾, ale napríklad aj 
keho Artpódia, ktoré je už nieko¾ko rokov gospely ako Choï a všetkým o tom spievaj 
súèas�ou Slávností spevu, hudby a tanca. alebo Blízko je cie¾. Art Music Orchestra pod 
„Dozvedela som sa, že tu je takýto ve¾mi vedením dlhoroèného hudobníka v 
dobrý orchester. V januári s ním koncertovali Symfonickom orchestri Slovenského rozhla-
moji kolegovia Zdeno Sychra a Nora su a multiinštrumentalistu Marka Bielika 
Blahová. Požièala som si DVD, stretli sme sa nacvièilo všetky skladby v rekordne krátkom 
a dohodli. Z výsledku som viac ako prekva- èase. A aj keï zosúladi� sláèikovú sekciu a 
pená. Všetko sú to mladí ¾udia, ktorí vidia èas� nástrojov bigbandu je mimoriadne 
veci inak, aranžmány skladieb zo sedemde- nároèné, na prvej spoloènej skúške bola Jana 
siatych rokov postavili celkom inak - moder- Kocianová mimoriadne spokojná s celkovým 
ne, dynamicky. Je s nimi skutoène rados� spo- výkonom telesa, a pridala aj známu (or-
lupracova�. Pripravovaný program je vlastne chestrom nacvièenú) pieseò Pár nôt, ktorá 
koncertnou verziou môjho najnovšieho CD, bude aj súèas�ou koncertného programu
ktoré sa nazýva Otèe náš. Pripravila som ho v Leopoldove. 
vo vydavate¾stve Opus v spolupráci s kòa- Na svojej návšteve Leopoldova Jana 
zom Jánom Sucháòom. Spolupracujeme už Kocianová neobišla ani prehliadku antikvari-
nieko¾ko rokov, už od obdobia jeho kòazské- átu Europik a návštevu milovníka hudby aj 
ho pôsobenia v Krakovanoch. Pred viac ako literatúry Tibora Ïuráka. „Lákalo ma prís� 
desiatimi rokmi sme spoloène nahrávali v roz- sem, pretože s manželom (hudobníkom 
hlase CD s gospelmi a spirituálmi. Ján Josefom Škvaøilom, dlhoroèným èlenom 
Sucháò pripravil na toto CD krátke zamysle- Taneèného orchestra Ès. rozhlasu v Brati-
nia. Podobne je to aj v prípade novej platne slave) máme radi knihy a výtvarné umenie. 
Otèe náš, kde Ján Sucháò interpretuje Otèe Keïže dnes nemohol prís�, budem mu roz-
náš a jeho slovné èasti sú vlastne akousi zvu- práva�, všetko, èo som tu videla, a teši� sa na 
kovou verziou jeho knihy,“ hovorí vždy vese- nasledujúcu návštevu Leopoldova. Pre mòa 
lá Jana Kocianová. osobne je to o to milšie, že som v tejto sále 
Na novej platni nájdete aj známe piesne, niekdajšieho Uzlového klubu železnièiarov 
ktoré zapadajú do celkového charakteru vystupovala v druhej polovici sedemdesia-
zamyslení Jána Sucháòa – napríklad známu tych rokov s dvojicou Lasica – Satinský s pro-
Ave Maria, piesne Kadia¾ ís�, Pieseò si chráò, gramom Stretnutie, ktoré vtedy režíroval sláv-
Hlas básnika, ale aj niektoré skladby bývalé- ny Ján Roháè,“ hovorí Jana Kocianová. V spo-

loènosti s antikvariátnikom Tiborom Ïurá-
kom si nielen pozrela zaujímavé èasti kniž-
nej zbierky, ale ani neodmietla spontánnu 
ponuku zaspieva� si ¾udové a cigánske pies-
ne so sprievodom nieko¾kých akordeónov 
hostite¾a. Jana Kocianová teda odchádzala z 
Leopoldova a Èerveníka spokojná. Nielen 
pre príjemných ¾udí, ktorých stretla, ale aj pre 
vz�ah k nemu – veï v neïalekom Hlohovci 
dodnes býva jej teta. Takže s Janou 
Kocianovou dovidenia v Leopoldove poèas 
horúcich hodových augustových dní!

Text a foto: Martin Jurèo

Vtedajší kultúrny dom UKŽ hostil J. kocianovú, J. Satinského a M. Lasicu
už pred 40 rokmi, dnes v tej istej budove T. Ïurák.
Vtedajší kultúrny dom UKŽ hostil J. kocianovú, J. Satinského a M. Lasicu
už pred 40 rokmi, dnes v tej istej budove T. Ïurák.
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Marec spred dvadsiatich rokov sa zapísal nie- Zaèiatkom marca sa v objekte väznice zva-
len do dejín slovenského väzenstva, ale aj do nom Hrad zabarikádovalo 217 väzòov a 
dejín Leopoldova, keï sme s obavami sledo- vyhlásili hladovku. Postupne sa k nim pridali 
vali dianie vo väznici a èakali sme na každú ïalší odsúdení z iných oddielov. Od hladov-
novú informáciu od pracovníkov väznice o ky prešli  k tvrdším formám nátlaku. Skupina 
situácii v ústave. Po rozsiahlej amnestii pre- odsúdených sa napokon zhromaždila na 
zidenta republiky po Novom roku 1990 streche budovy, odkia¾ na príslušníkov 
prišlo v Nápravnovýchovnom ústave poriadkových služieb zhadzovali rôzne pred-
Leopoldov k nepokojom väzòov, ktoré vyvr- mety. Postupne zdemolovali vnútorné zaria-
cholili najväèšou väzenskou vzburou v slo- denie obsadeného objektu. Bolo to presne 
venských dejinách. Vo väznici v Leopoldove 27. marca 1990. Primátor Leopoldova Milan 
bolo v tom èase približne dva a pol tisíca Gavorník bol v èase väzenskej vzbury 
odsúdených, z ktorých väèšina bola zarade- zástupcom riadite¾a väznice. A ako si dnes 
ná do tretej, najprísnejšej nápravnovýchov- spomína �ažké porevoluèné èasy a na vzburu 
nej skupiny. Odsúdených za krádeže, lúpe- z roku 1990? „Na zaèiatku boli požiadavky 
že, znásilnenia, krádeže väèšieho rozsahu sa zo strany väzòov a transparenty. Už predtým, 
však Havlova amnestia netýkala. A to spôso- zaèiatkom januára, sme potlaèili jednu men-
bilo protitlak. Tam bol základ pre nespokoj- šiu vzburu vlastnými prostriedkami, no nebo-
nos�, ktorý ešte vyhrocovali politici svojimi lo to niè vážne. Ale postupne narastal tlak zo 
nie príliš zodpovednými a nediplomatickými strany väzòov, akáko¾vek disciplína sa strá-
vyjadreniami smerom k odsúdeným. cala, a vybuchlo to o nieko¾ko týždòov. 

Väzni sa stávali agresívnejšími, dozorcov stva vnútra a Zboru nápravnej výchovy. Za tri 
postupne odtláèali, až ovládli celé jedno hodiny zlikvidovali odpor odsúdených. 
krídlo objektu. Plánovali sme  zásah na odra- Výsledok celej vzbury bol  kritický: pri zása-
zenie tlaku podobne ako v januári, no dostali hu našli jedného màtveho väzòa, zranenie utr-
sme pokyny, aby sme nerobili niè. Väzni pelo 30 odsúdených a príslušníkov zásaho-
chceli však len prepustenie, akúko¾vek komu- vých jednotiek. Materiálne škody na objek-
nikáciu a vyjednávanie odmietali. Bolo bež- toch a zariadení leopoldovského ústavu pred-
né, že na dozorcov hádzali kamene, rôzne stavovali vyše 27 miliónov korún. Slovenské 
predmety, prièom negatívnu úlohu zohrali väzenstvo a zvláš� väznica sa z tohto šoku 
práve vedúci skupín väzòov, ktorí mali v spamätávali ešte dlhé roky, až na konci 
kolektíve odsúdených svoje slovo a rozkazo- devä�desiatych rokov sa podarilo objekty 
vali ostatným. Keby sa zásah zaèal skôr, postupne nahrádza� novými. Pod¾a viace-
mohli sme problém zlikvidova� v zárodku. rých médií sa v tom èase objavili názory, že 
Takto však vznikli obrovské škody, dokonca za udalosti v Leopoldove nesie zodpoved-
sa podarilo väzòom okupova� tú èas�, kde nos� aj vtedajší poslanec Federálneho zhro-
boli zásoby jedla, èiže nátlak napríklad maždenia Ján Langoš, ktorý väznicu v 
prostredníctvom obmedzenia jedla nebol Leopoldove navštevoval v súvislosti s výko-
reálny,“ spomína. Pod¾a Milana Gavorníka nom svojej funkcie. Samotný Langoš akéko¾-
sa podarilo vzbúrencov napokon úspešne vek iniciovanie nepokojov medzi väzòami 
spacifikova� špeciálnym komandom relatív- odmietal a obvinenia pripísal nežièlivcom. 
ne bez väèších strát. Najkomplikovanejší bol Pod¾a odborníkov sa však liberálna doba a 
28. marec, keï väzni zapálili strechu Hradu vzbura väzòov nepriamo podpísala aj pod tra-
pri bráne 8. oddielu. Po šiestich hodinách gédiu z roku 1991, keï ozbrojení väzni zabi-
neúspešného vyjednávania zasiahli napo- li v Leopoldove pri úteku príslušníkov justiè-
kon príslušníci jednotiek rýchleho nasadenia nej stráže.
a ozbrojených zložiek Federálneho minister- pripravil (maju)
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základné èrty úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Spasite¾a a k Presvätej Bohorodièke, èo sú aj 
základné piliere jeho osobnej duchovnosti. Túžbu otca Pavla ži� v tichu kláštorných múrov 
narušil 27. septembra 1926 dekrét Svätej Stolice, ktorým ho menovala za apoštolského admi-
nistrátora prešovskej eparchie. Bolo to ve¾ké prekvapenie. Otec Pavol pririšl do Prešova ako 
administrátor 19. februára 1927. Tu, v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstite¾a, sa uskutoènila 
jeho slávnostná inštalácia. Ešte ani neutíchli gratulácie novému administrátorovi a už 22. 
februára z Ríma cez pražskú nunciatúru prichádza telegram, ktorý oznamuje, že Mons. 
Gojdièa Svätý Otec Pius XI. menuje za titulárneho biskupa karpašského a zároveò prikazuje, 
aby sa vysviacka uskutoènila èo najskôr v Ríme v Chráme sv. Klimenta. Zves� o tom sa rozšírila 
po celom Prešove aj Slovenskom rýchlos�ou blesku.
Vlastná vysviacka na biskupa sa konala na sviatok Zvestovania v Ríme v Bazilike sv. Klimenta 
25. marca 1927. Ako biskup èasto navštevoval farnosti a kòazov neustále povzbudzoval, aby 
denne slúžili svätú liturgiu, veriacich pouèovali a katechizovali vo svojich kázòach. Osobitné 
miesto v srdci Otca biskupa Pavla mali deti a mládež pod¾a príkladu Ježiša Krista, ktorý pove-
dal: Nebráòte de�om prichádza� ku mne, lebo im patrí Božie krá¾ovstvo.
Medzi najdôležitejšie inštitúcie v biskupstve patrili Bohoslovecká fakulta a Kòazský seminár v 
Prešove. Otec biskup Pavol mal mimoriadny, priam otcovský vz�ah k bohoslovcom, kandidá-
tom kòazstva. S¾ubný rozvoj eparchie v predchádzajúcom obodbí zabrzdili jednak vojnové 
udalosti, ktoré spôsobili nielen obrovské materiálne škody obzvláš� na východnom 
Slovensku, kde prebiehali �ažké vojnové operácie a kde vo ve¾kej miere žilo obyvate¾stvo gréc-
kokatolíckeho vyznania, ale hlavne politické zmeny v rokoch 1946 – 1948.
O osude biskupa Pavla Gojdièa a celej gréckokatolíckej cirkvi už bolo dávno rozhodnuté. 
Biskup Pavol, podobne ako iní biskupi, dostali na ordinariát vládnych zmocnencov, ktorí ich 
sledovali, kontrolovali ich korešpondenciu, zaznamenávali návštevy duchovných a veria-
cich, jednoducho celkom obmedzili ich slobodu. Ve¾ký a smutný zvrat v jeho živote nastal 
28. apríla. Štátna bezpeènos� stála nad týmto pobožným biskupom, ktorý chcel každému len 
dobre a nikomu neublížil. Medzitým jemu aj jeho sestre prikázali zbali� sa, naložili ich do 
auta, ktoré už èakalo na dvore a biskupa vyviezli zadným vchodom. Bolo to 8. júna 1950. 
Otca biskupa previezli do väznice v pražskej Ruzyni. Po súdnom procese jeho aj odsúdeného 
spišského biskupa Jána Vojtašáka a pomocného trnavského biskupa ThDr. Michala Buzalku 
istý èas ešte väznili v Bratislave a potom ich previezli do väznice vo Valdiciach v severový-
chodných Èechách. Ïalším väzením na jeho „krížovej ceste“ bol Leopoldov. Hneï na zaèiat-
ku svojho pobytu pocítil biskup Pavol nenávis� a krutos� dozorcov. Poèas pochodu, ktorý mali 
väzni povolený po raòajkách, sa ho istý dozorca spýtal, èím je. Keï mu odpovedal, že grécko-
katolíckym biskupom, nariadil mu urobi� 50 drepov. Pre telesnú vyèerpanos� to však nedoká-
zal urobi�, preto spadol. Dozorca ho vtedy s ve¾kým krikom zaèal kopa� vojenskými èižmami. 
Biskup to prijal bez slova, iba svojimi smutnými oèami pozeral na rozzúreného dozorcu. 
Poslednou väzenskou stanicou sa mu stal znovu Leopoldov – predtým bol ešte umiestnený v 

Na juh od Prešova vedie cesta do Ruských 
Peklian. V tejto malebnej dedinke, ktorá bola v 
minulosti farskou obcou, uzrel svetlo sveta 17. 
júla 1888 chlapèek, ktorému rodièia pri krste dali 
meno Peter. Ve¾mi symbolické a priam prozrete¾-
nos�ou vybrané meno, ktoré v preklade znaèí 
„skala”, o ktorú sa opierala celá gréckokatolícka 
cirkev v èasoch ve¾kej skúšky, keï ju mocní tohto 
sveta chceli zmies� z piedestálu dejín.
Školský prah prvýkrát prekroèil v roku 1895 v 
Cíge¾ke. Sem, neïaleko Bardejova, totiž preložili 
jeho otca Štefana v roku 1890 do tamojšej farnos-
ti. Ako nadanému mladíkovi sa mladému Petrovi 
otvárali nové dvere do života. Èím bude? Azda 
lekárom, profesorom. Alebo advokátom? Boh mal 
však iné plány. Chcel ma� z neho kòaza, neskôr 
biskupa tak �ažko skúšanej cirkvi. Gymnazista 
Peter odpovedal na Božie volanie. V roku 1907 
prekroèil prah seminára v Prešove a stal sa boho-
slovcom. V roku 1911 ukonèil teológiu v 
Budapešti s vyznamenaním. Jeden z profesorov, 
Dr. Ján Dudek, o òom povedal tieto prorocké slo-
vá: Tento raz bude prešovským biskupom! A aj sa 
tieto slová naplnili.
Kòazskú vysviacku spolu so svojím bratom 
Kornelom prijal z rúk biskupa Dr. Jána Valyiho v 
Prešove 27. augusta 1911. Hneï na druhý deò slú-
žil ako novokòaz svoju prvú liturgiu v rodnej 
Cíge¾ke v Chráme sv. Kozmu a Damiána.
Tu èakal na svoju prvú „umiestnenku“ – dekrét na 
pridelenie fanosti – menovanie za prefekta die-
cézneho chlapèenského internátu v Prešove. 
Netúžil po vysokých hodnostiach, svoj život sa 
rozhodol spoji� s kláštorom. Jeho túžba sa naplni-
la na sviatok proroka Eliáša 20. júla 1922, keï vstú-
pil do kláštora otcov baziliánov v Mukaèeve. Dni 
v kláštore ubiehali rýchlo a po šes�mesaènej služ-
be 27. januára 1923 Petra obliekli do mníšskeho 
rúcha a prijal meno Pavol, pod ktorým ho pozná-
me. V Užhorode sa stal ob¾úbeným duchovným 
otcom tunajšej inteligencie. Jeho apoštolát mal 
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Ilave. Po príchode do Leopoldova 
dostal známe väzenské èíslo 681. 
Biskup Gojdiè zomrel vo výroèný deò 
svojho príchodu do tohto slzavého údo-
lia v nede¾u 17. júla 1960 osem minút 
po polnoci. Pochovaný bol ticho, nea-
sistovali pri tom nijakí biskupi, pápež-
skí legáti ani nik z kòazov. Takto tajne 
sa pochovávali všetci, ktorí zomreli vo 
väznici. Iba ráno ostatní väzni zistili, že 
na neïalekom cintoríne pribudol nový 
hrob. Viackrát sa pokúsili da� na jeho 
hrob kríž, no vždy ho väzenskí dozor-
covia odstránili.
Biskup Gojdiè sa stal symbolom trpia-
cej gréckokatolíckej cirkvi a jej muèe-
níkom pre vernos� Svätému Otcovi.
Exhumácia jeho ostatkov bola zo strany 
štátnych orgánov znemožnená, ale 
vplyvom spoloèenských zmien v roku 
1968 nastali priznivejšie èasy. A tak sa 
29. októbra 1968 uskutoènila exhumá-
cia za prítomnosti najbližších príbuz-
ných a kòazov, ktorí toto všetko zabez-
peèili. Zastúpený bol aj rímskokatolíc-
ky biskupský úrad v Trnave v osobe 
generálneho vikára Dr. Júliusa Gábriša. 
Dnes sa jeho ostatky nachádzajú vo 
vznešenom sarkofágu od akademické-
ho majstra Mikuláša Klimèáka v kapln-
ke katedrály, ktorá bola zasvätená sv. 
apoštolom Petrovi a Pavlovi. Štvrtého 
novembra 2001 Jeho Svätos� pápež Ján 
Pavol II. vyhlásil biskupa Pavla Gojdièa 
v Ríme za blahoslaveného.
Na bývalom väzenskom a dnešnom 
mestkom cintoríne bol z rozhodnutia 
vedenia mesta a mestského zastupite¾-
stva vybudovaný hlavný kríž, na kto-
rom je umiestnená pamätná tabu¾a pre 
biskupa Petra Pavla Gojdièa a 
Dominika Trèku. Toto miesto navštevu-
jú nielen sami Leopoldovèania, ale aj 
veriaci z celého Slovenska. Hlavný kríž 
i pamätnú tabu¾u posvätili biskupi 
Dominik Tóth a Milan Šášik.

Pripravil M. Adamkoviè

Realizácia projektu Investícia do budúcnosti prostredie, nová trieda, ktorá je vybavená 
- Rekonštrukcia predškolského zariadenia v novými hraèkami a novou didaktickou 
meste Leopoldov sa zaèala v júni 2009. Do technikou. Projekt nám priniesol obrov-
februára 2010 robotníci opravili strechu, vy- ské pozitíva. Vïaka zatepleniu budovy, 
menili vodárenské rozvody aj elektro- opravy obidvoch striech, výmene okien, 
rozvody, namontovali hromozvod a drenáž- dverí a vïaka rekonštrukcii kotolne sme 
ny systém dažïovej vody, vyèistili vykurova- už teraz zaznamenali úsporu energie. Už 
cí systém, opravili a vydláždili vonkajšie ráno prichádzame do vyhriateho prostre-
schodiská. dia a teplota sa celý deò temperuje.“ 

Rekonštrukcia v èíslach: V rámci projektu bol zateplený obvodový 
430 000 € (viac ako 13 miliónov korún) pláš� celej budovy a strechy, zrekonštruovala 
bolo investovaných do projektu rekon-sa fasáda, strešná krytina a zvody i odpady v 
štrukcie materskej školy.kuchyni a na celej budove boli vymenené ok-
1200 m² bol rozsah zateplenia,ná a dvere. Súèas�ou projektu bola aj oprava 
2400 kusov použitých polystyrénových fasády a interiéru, kde boli vymenené a opra-
dosiek. Keby sme ich poukladali na seba, vené sociálne zariadenia. Z financií projektu 
siahali by do výšky 200 metrov.sa nakúpil nový nábytok, skrinky, hraèky, cvi-
67 okien vymenili v celej budove.èebné pomôcky a výpoètová technika. 
300 m² merali obklady a dlažby.Zmeny vnímajú pozitívne nielen deti, ale aj 
613 m² hydroizolacnej fólie spotrebovali zamestnanci materskej školy. Riadite¾ka 
robotníci.Helena Foltánová si však pochva¾uje nielen 
1025 m² meria zateplená plocha strechy.koneèný výsledok, ale aj celkovú spoluprácu 

mormavšetkých, ktorí sa na projekte podie¾ali: 
foto:krv„Najväèším plusom pre deti je príjemné 

Investícia do budúcnosti = investícia do detíInvestícia do budúcnosti = investícia do detí

Rekon�trukcia �kôlky sa skonèilaRekon�trukcia �kôlky sa skonèila
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val Chemickotechnologickú fakultu 
Slovenskej technickej univerzity, odbor 
kvasná chémia a bioinžinierstvo a Filozo-
fickú fakultu Univerzity Komenského, od-
bor filozofia. Venuje sa prevažne písaniu po-
viedok, za ktoré získal ocenenia vo viace-
rých literárnych sú�ažiach. Stal sa viacná-
sobným finalistom a ví�azom literárnej sú�a-
že Poviedka. Poviedku Leopoldov a spä� od-
vysielal v apríli tohto roka aj tretí okruh 
Slovenského rozhlasu – Rádio Devín a ukáž-
ku z nej si môžete prezrie� aj na stránke vy-
davate¾a: http://www.lca.sk/blox/cms/auto-
ri/poviedka/book155/117

(maju) 

Do školy priletela
èarodejnica na metle
Naši žiaci aj tento rok žali úspech na reci-
taènej sú�aži
V leopoldovskej základnej škole sa jedno 
poobedie vyuèovalo netradiène, rozprávko-
vo. Spoloèenská miestnos� sa premenila na 
èarodejnícku školu plnú èarovných odva-
rov. Po stoloch behali hady a jašterice a vša-
de bolo ve¾a pavuèín. Riadite¾ka školy pre 
èarodejnice Marcelka Špacírová priletela na 
metle aj so svojou èiernou maèkou, aby èa-
rodejníckou palièkou otvorila školské kolo 
recitaènej sú�aže Rozprávkové vretienko. 
Urèite ste sa už dovtípili, že tohtoroèným 
motívom boli èary. Trojèlenná porota sa 
však zaèarova� nenechala a z ve¾mi vyrov-
naných a kvalitných sú�ažiacich vybrala 
tých najlepších. V okresnom kole nás napo-
kon reprezentovala Marcelka Špacírová za 
druhý stupeò a Laurika Bokorová zastupo-
vala prvý stupeò. Laurika Bokorová zožala 
úspech už minulý rok, keï vyhrala okresné 
kolo sú�aže a v krajskom skonèila druhá. 
Tento rok jej úèas� na celoslovenskom kole 
Rozprávkového vretienka tiež ušla iba o vlá-
sok. Po ví�azstve v okresnom kole sa v kraj-
skom umiestnila na krásnom tre�om mieste. 
O jej úspechoch sme sa porozprávali s 
Laurikinou triednou pani uèite¾kou a orga-
nizátorkou leopoldovského Rozprávkového 
vretienka Renátou Miklošovou.     

morma
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žiarom pravdepodobne úmyselný èin ne-Páchate¾ov zamýš¾anej 
známeho páchate¾a.

krádeže chytili (maju)
Polícia intenzívne pracovala na prípade krá- Traja vojaci
deže vlámaním do predajne potravín v neïa-

z Leopoldova odpoèívajú lekých Maduniciach. Dvoch mužov obvinila 
z krádeže v noci na 11. apríla tohto roka. na Slavíne
Pod¾a informácií hovorkyne Krajského riadi- Koniec druhej svetovej vojny a udalosti 
te¾stva Policajného zboru v Trnave Martiny pred 65 rokmi tragicky poznaèili aj náš regi-
Kredatusovej sa páchatelia pokúšali vláma� ón. Priame bojové operácie sa zaèali na 
do predajne v noèných hodinách, no pri pá- Slovensku až v roku 1944 po vypuknutí 
èení dverí v èasti do dvora predajne ich niek- Slovenského národného povstania a nástu-
to vyrušil. Dali sa na útek, no preliezli len pe sovietskych vojsk na východnom fronte. 
oplotenie. Dvom mužom, otcovi a synovi, sa V októbri 1944 zaèala Èervená armáda oslo-
ich podarilo chyti�. ”Páchate¾ov do príchodu bodzova� územie východného Slovenska a 
polície obmedzili na osobnej slobode. postupne postupovala na západ. Po nálete 
Zlodeji spôsobili majite¾ke škodu na zariade- ruských lietadiel na Nitru nastal z okolitého 
ní vo výške 100 eur. 29-roèný Madunièan a regiónu ve¾ký ústup Nemcov. Koncom mar-
30-roèný muž z Leopoldova skonèili v cele ca odvážali, èo sa dalo, náložami znièili že-
policajného zaistenia s návrhom na väzobné leznièné mosty, výhybky a rampy na trati 
stíhanie. Obidvom, v minulosti už trestaným Lužianky - Hlohovec, i na trati do 
mužom, hrozí väzenie na dva roky,” uviedla Leopoldova. Keïže Èervená armáda 31. 
Martina Kredatusová z Krajského riadite¾stva marca obsadila tra� pri Báhoni, evakuácia 
Policajného zboru v Trnave. Nemcov pokraèovala smerom na Trenèín. 

(maju) Bojové operácie priamo na území 
V leopoldovskom Slovenska trvali takmer osem mesiacov, a to 

od oslobodenia prvej obce Kalinov na vý-autobazáre horeli autá 
chodnom Slovensku 20. septembra 1944 až Tri autá zhoreli v noci koncom marca v leo-
po poslednú slovenskú obec, kysucký poldovskom autobazáre. Pod¾a hovorcu 
Makov. Ten bol oslobodený 3. mája 1945, Krajského riadite¾stva Hasièského a požiar-
èím sa boje na našom území skonèili. neho zboru SR v Trnave Ivana Pe�ka bol po-
Leopoldov bol oslobodený Èervenou armá-žiar založený úmyselne a vznikol krátko 
dou 1. apríla 1945 o 5. hodine ráno. V janu-pred druhou hodinou v noci. „Asi o 1,42 h 
ári 1946 bol pripravený zoznam padlých v noci bol ohlásený požiar troch osobných 
príslušníkov Èervenej armády a do 25. motorových vozidiel a unimobunky v areáli 
februára 1946 mali by� prevezení na Slavín. autobazáru. Na mieste zasahovali piati prí-
Z Leopoldova to boli traja vojaci s bližšie ne-slušníci z hasièskej stanice v Hlohovci. Na 
identifikovanou hodnos�ou. uhasenie horiacich áut použili vysokotlako-

(maju)
vý penový prúd. Požiar sa podarilo zlikvi-

Leopoldov v sci-fidova� o pol tretej ráno,“ informoval Ivan 
Pe�ko. Zhorel Mercedes Benz E 320, Nissan poviedke
Micra a Ford Escort a zhorel aj prístrešok, v Leopoldov ako námet pre súèasnú povied-
ktorom boli autá pristavené. Požiarnikom sa ku? Jedným z autorov, ktorí siahli po takejto 
však podarilo uchráni� pred zhorením nie- inšpirácii, je Rado Olos (1970), autor sci-fi 
ko¾ko ïalších vozidiel. Majite¾ovi autobazá- poviedky Leopoldov a spä�. Rado Olos po-
ru vznikla škoda vo výške takmer 13-tisíc chádza z Ružomberka, žije v Bratislave, 
eur. Pod¾a vyjadrenia Ivana Pe�ka je za po- kde pracuje v reklamnej agentúre. Vyštudo-
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Svoju nepochopite¾nú pozornos� na Starý cintorín 
zaèali vandali zameriava� na zaèiatku 90. rokov, keï 
sa zaèal bývalý cintorín upravova� na oddychovú par-
kovú zónu. Za obe� im vtedy padla väèšina umelecky 
a historicky cenných náhrobníkov, ktoré tu zostali a 
pochádzali z konca 19. až prvej polovice 20. storo-
èia. Medzi nimi bol aj umelecky aj historicky najcen-
nejší trojhrob rodiny Schoberovej, ale aj náhrobníky 
F. Kleimana, K. Ováryho, Š. Susedíka, K. 
Modrovského, H. Ješkovej, K. Piovarèiho a ïalších. 
Roku 1994 sa vandali nezastavili ani pred plastikou 
Ukrižovania (krížom pri západnej bráne). Vtedy plas-
tike ukrižovaného Ježiša Krista znièili hlavu, poškodi-
li aj plastiku Panny Márie. 
Po istom èase boli pamiatky zrenovované a po šest-
nástich rokoch sa situácia do bodky zopakovala. 
Ukrižovanému na kríži, ktorý r. 1908 nechala posta-
vi� Katalin Piovarèiová, odrazili hlavu, podobne aj na 
plastike Panny Márie, a na nej znetvorili aj ruky spí-
najúce sa  v modlitbe. Vandali zvalili aj posledný sto-
jaci pomník z pieskovca, na ktorom bol vyobrazený 
Ježiš nesúci kríž, vo východnej èasti cintorína. 
Možno by sme ani nemali písa�, že jedinou pamiat-
kou starého cintorína, ktorá nebola podnes poškode-
ná, je kríž z roku 1798 pri východnej bráne.

Pochovávalo sa na òom už 
v 18. storoèí
Pod¾a informaènej pamätnej tabule umiestnenej v 
kaplnke starého cintorína, zaèalo sa s pochovávaním 
na òom roku 1889. Práve kríž vo východnej èasti cin-
torína však dosvedèuje, že sa tu zaèalo pochováva� 
najneskôr už na konci 18. storoèia. Cintorín slúžil na 
pochovávanie Mesteèanov, ale istotne aj významnej-
ších vojenských predstavite¾ov leopoldovskej pev-
nosti, resp. už väznice. Dosvedèuje to napríklad spo-
mínaný trojhrob rodiny Schoberovej. V rodinnej hrob-
ke boli pochovaní Ernest Schober, bývalý poslanec 
Uhorského snemu za okres Hlohovec a do roku 
1913riadite¾ leopoldovskej trestnice. Jeho brat 
Eduard pôsobil ako farár na tunajšej fare od roku 
1870 až do svojej smrti roku 1905. Spolu s nimi tu 
boli pochovaní aj ich rodièia József (zomrel r. 1874) a 
Mária, rodená Baloghová (zomrela r. 1882). Ved¾a 
ich rodinnej hrobky je pochovaný Schoberov pred-
chodca Jozef Szabó, ktorý riadil trestnicu v rokoch 
1877 až 1897. Žia¾, aj z týchto pomníkov, ktoré boli 
skvostné umelecké diela, zostali už len polámané a 

neúplné torzá, nesúce podpisy sprejerov. Zo 
Szabóovho náhrobníka zostala po dnešné dni len èas� 
podstavca.

Na cintoríne sú aj podzemné 
hrobky
Ïalším dokladom o staršom pochovávaní na tzv. 
Starom cintoríne je rozmerná náhrobná doska z hrobu 
Márie Buznovej, ctihodnej vdovy po F. Šimonèièovi, z 
roku 1799, ktorá takisto potvrdzuje, že tu boli spoèiat-
ku pochovávané významnejšie a vážené osoby – napo-
kon toto bolo akiste aj prvotné poslanie tohto cintorína, 
keïže na mape Mesteèka z 19. storoèia je starý cintorín 
na dnešnej Hlohovskej ceste zakreslený len ako malé 
pohrebisko s nieko¾kými roztrúsenými hrobmi. 
Bežných obyvate¾ov Mesteèka na òom zaèali s najväè-
šou pravdepodobnos�ou pochováva� až neskôr, a to asi 
až vtedy, keï bol uzavretý cintorín na Gucmanovej uli-
ci. O tom, že to bolo najskôr len pohrebisko pre ¾udí s 
istým spoloèenským honorom, svedèí aj to, že neskôr 
nové hroby bežných Mesteèanov prekryli starý profil 
cintorína – napríklad aj spomínaná náhrobná doska M. 
Buznovej bola náhodne nájdená pri výkopových prá-
cach poèas likvidácie cintorína na zaèiatku 90. rokov 
20. storoèia. Svedkovia rušenia cintorína takisto spomí-
najú na to, že tu zostali možno aj viaceré staré podzem-
né hrobky s vnútorným priestorom. Na jednu takú, už 
bez oznaèenia, robotníci narazili pri rušení cintorína 
práve v jeho východnej èasti, no nechali ju neporuše-
nú. Kumulácia významných náhrobníkov a staršieho 
kríža z konca 18. storoèia do východnej èasti cintorína 
dávajú tuši�, že práve tu bola aj najstaršia pohrebisková 
zóna tohto cintorína, ktorá sa neskôr rozširovala sme-
rom k hlavnej ceste a postupne ju takmer úplne prekryli 
novšie hroby z 19., ale osobitne z 20. storoèia. Pod¾a 
súpisu hrobov zo 70. rokov minulého storoèia naprí-
klad vyplýva, že z 19. storoèia bolo evidovaných už len 
asi 5 hrobov – ostatné prekryli nové hrobové miesta. 
Genézu aj tohto leopoldovského cintorína by takisto 
mohol spresni� len archeologický výskum.
Poznámka: Nákres pôvodného cintorína sa nachádza 
na strane 4 pri èlánku Zatia¾ nevedno, koho na cintorí-
ne pochovávali.

Juraj Hladký
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Nedávno navštívili našu školu štyria bývalí mepisu, fyziky, chémie...
žiaci. Prišli k nám na pozvanie zástupkyne Bola som ve¾mi rada, že sme umožnili toto 
riadite¾ky školy Mgr. A. Benkovej. Pre nás to stretnutie žiakom siedmeho roèníka. Veï 
nie je niè nezvyèajné, veï k nám do školy práve medzi nimi existuje nieko¾ko chlap-
chodí ve¾a bývalých žiakov. Prídu pozrie� pa- cov, ktorí svoj vo¾ný èas nedávno trávili nièe-
ni uèite¾ky, pochváli� sa, ako sa im darí, po- ním majetku železníc. Práve medzi sied-
žiada� o pomoc, pomôc� nám pri organizo- makmi sme sa dozvedeli, že v priemere 4 až 
vaní rôznych podujatí... A predsa ich návšte- 5 hodín trávia len tak - pri poèítaèi. A iste 
va bola iná. Prišli medzi žiakov, aby im po- nielen oni. 
rozprávali o svojich zá¾ubách – o vysoko- Naši hostia im ukázali, že v Leopoldove žije 
horskej turistike, o tom, ako zdolali Gerlach, ve¾a mladých ¾udí, ktorí majú uš¾achtilé zá-
ale aj Mont Blanc èi iné alpské štíty. Svoje zá- ujmy, vedia sa podeli� o svoje zážitky a ve-
žitky, zaujímavé miesta, vysokohorské chod- rím, že niektorých aj motivujú. Som pre-
níky a „nechodníky“ vhodne dopåòali foto- svedèená, že ich je ove¾a viac ako tých, po 
grafiami z CD a nezabudli ani na to, aké dô- ktorých sú vidie� poškodené lavièky, popísa-
ležité vlastnosti musia ma� kamaráti, s ktorý- né autobusové zastávky, budovy. Naši žiaci 
mi tieto túry podnikajú: najmä si musia dôve- videli a poèuli príklady prekrásneho a 
rova�, spolupracova�, musia by� odhodlaní zmysluplného užívania si vo¾ného èasu.
pomôc� slabším, vytrvalí... Žiaci videli foto- Verím, že väèšina z nich si z besedy od-
grafie z prekrásnej prírody, poèuli o tom, aká niesla chu� a odhodlanie urobi� pre seba nie-
je dôležitá príprava do hôr, o dôležitej výba- èo užitoèné. 
ve, mali možnos� vyskúša� si rôzne pomôcky Martin, Milan, Juraj a Ras�o si urèite ani neu-
na bezpeèný výstup. Martin, Milan, Ras�o a vedomili, ako ma obdarovali. Obdarovali 
Juraj sa podelili so zážitkami z vysokohor- ma zistením,  ko¾ko úžasných mladých ¾udí 
skej turistiky, z potápania i z poznávania chodilo, verím, že aj chodí a bude chodi� do 
útrob Zeme – z jaskýò. Nezabudli aktuálne našej školy. Sme na nich pyšní.

O. G.pripomenú�, ako využívajú vedomosti zo ze-

Nestáva sa tak èasto, že do školy príde spisovate¾ - rodák. My sme to zažili. Veï nás 
navštívil Ivan Szabó. Spisovate¾, novinár, výtvarník, èlovek, ktorý vie o Leopoldove aj ta-
ké veci, ktoré sme my poèuli prvýkrát. Rozprával nielen o spisovate¾ských úspechoch 
(veï vydal 45 kníh), ale aj o živote v Mesteèku. Jeho spomienky boli èasto úsmevné. Do 
našej novej knižnice daroval 14 svojich kníh aj s venovaním a podpisom. Ïakujeme za 
príjemný zážitok i darèek.

(mediálny krúžok)

Príjemná náv�tevaPríjemná náv�teva

Roman Brat – súèasný slovenský spisovate¾ – besedoval so sied-
makmi o svojich knižkách. Viacerí z nás si jeho diela najskôr pre-
èítali.
A èo na besedu hovorili žiaci?
Dozvedeli sa viac o jeho živote a knihách, vedel odpoveda� na 
všetky položené otázky. Bolo zaujímavé dozvedie� sa podrobnos-
ti o knihe, ktorú preèítali. Vari najviac zaujal úryvok z pripravova-
nej knižky, ktorý preèítal spisovate¾ sám.  Mnohí získali cenný au-
togram aj s venovaním v knihe Mordovisko. Mladí konzumenti li-
teratúry vyjadrili nádej, že podobných besied bude viac. Bolo to 
super!

(mediálny krúžok)
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Pri príležitosti Svetového dòa zdravia ocenilo vedenie Trnavského samosprávneho kraja v 
apríli v Divadle Jána Palárika v Trnave zdravotníckych pracovníkov kraja a odborníkov v ob-
lasti zdravotníctva. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš a predseda ko-
misie pre zdravotníctvo Peter Ottinger odovzdali ocenenia trom desiatkam zdravotníckych 
pracovníkov v kraji. „Cie¾om je oceni� osobný prínos, zásluhy jednotlivcov a zvyšova� ce-
losvetové povedomie o špecifických problémoch týkajúcich sa zdravia obèanov. Možno 
konštatova�, že na celom svete pozorujeme v súèasnosti nedostatok zdravotníckych pracov-
níkov všetkých kategórií. Je to dôsledok pretrvávajúceho dlhodobého nedostatoèného in-
vestovania do rozvoja ¾udských a materiálnych zdrojov v oblasti zdravotníctva a zdravia. 
Snahou Úradu Trnavského samosprávneho kraja je stabilizova� a rozvíja� ¾udské zdroje v ob-
lasti zdravotníctva, a tým skvalitni� poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ povedal na mar-
go oceòovania hovorca kraja Ivan Krajèoviè. 
Pamätnú medailu predsedu kraja dostali napríklad stanièná sestra neurologickej kliniky 
Fakultnej nemocnice v Trnave Emília Kunovská, primár gynekologicko-pôrodníckeho odde-
lenia Nemocnice Pieš�any Jaromír Niepel alebo prednosta rádiologickej kliniky Fakultnej 
nemocnice v Trnave Jozef Glomba. Pamätnú medailu predsedu kraja pre kolektívy si odnie-
sol napríklad kolektív Lieèebne pre dlhodobo chorých Nemocnice s poliklinikou Hlohovec 
pod vedením  primárky oddelenia Márie Èernej, ale aj kolektív sestier Kliniky anestezioló-
gie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice v Trnave pod vedením vrchnej sestry Marty 
Lanèarièovej. Pamätný list predsedu kraja bol udelený napríklad vedúcej sestre 
Onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava Daniele Mikovej-Baxovej, ale ocenený 
bol aj všeobecný lekár pre dospelých v Leopoldove Ján Žáèek. 
MUDr. Ján Žáèek pracuje ako všeobecný lekár pre dospelých v našom meste už viac ako 33 
rokov. V minulosti pôsobil ako reprezentaèný lekár družstva hádzanej Èeskoslovenska. 
Jeho ve¾kým úspechom bola aj úèas� v tejto funkcii na 25. letných Olympijských hrách v 
Barcelone, kde sa staral o zdravie nášho hádzanárskeho tímu. 

Martin Jurèo, foto Ivan Krajèoviè 
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Úspechy žiakov v medzinárodnej sú�aži
Aj v tomto školskom roku mali žiaci a študenti možnos� 
zúèastni� sa na známom medzinárodnom projekte Európa 
v škole, ktorý je organizovaný v krajinách Európskej únie 
pod záštitou Rady Európy, Európskeho parlamentu, 
Európskej komisie a na Slovensku Ministerstva školstva SR. 
Motto 57. roèníka projektu urèeného pre všetky vekové 
kategórie korešponduje s tematikou Európskeho roka boja 
proti chudobe a sociálnemu vylúèeniu a všetky témy sú�a-
že sa orientujú práve na túto problematiku. 
Záujemcovia mohli svoje schopnosti predvies� v kategóri-
ách publicistika, sú�ažné hry a kvízy, výtvarné práce, drá-
ma, multimediálne projekty, rôzne umelecké žánre, indi-

viduálne aj kolektívne práce èi celoškolské projekty. Aj leopoldovkí žiaci Miroslav Baláž, 
Saskia Breš�anská, Petra Zadražilová, Nina Žemlová a Lucia Hrnèárová sa zapojili do tohto 
projektu. V okresnej literárnej prehliadke obsadili pä� miest z deviatich a ich práce postúpili 
do celoslovenského kola. Jednu z ví�azných prác si môžete preèíta� aj v našom èasopise.

Detský úsmev
Mnohí z nás si ani neuvedomujú problematiku chudobných detí v Afrike. Vždy, keï zbadám 
fotografiu vychudnutého die�a�a, vyhàknu mi slzy do oèí. Je otrasné, že ony majú celodenné 
jedlo len misku ryže a my kombinácie jedál od výmyslu sveta. Zdá sa mi to nespravodlivé. 
Nebudem vám tu teraz káza�, aby ste prispievali na charity. Chcem vám opísa� èin, ktorý spra-
vila moja vlastná sestra.
Našla si na internete stránku, kde boli fotografie detièiek z Kambodže. Mohla si na dia¾ku 
jedno adoptova�. Rozhodla sa. Adoptovala si malého Chrisa. Otec mu zomrel tesne pred jeho 
narodením a matku chladnokrvne zavraždili, keï mal malý Chris len pol roka. Sestru tento 
chlapec zaujal najviac zo všetkých, preto sa tak rozhodla.
Každý mesiac posiela 10 € na ich úèet, a oni jej každé dva mesiace posielajú fotografie a kres-
by malého Chrisa. Z toho, èo o òom vieme, je nám jasné, že aj tých 10 € ve¾mi pomáha. Malý 
Chris si má èo obliec�. Má si èo vloži� do úst. Sem-tam mu môžu zaobstara� aj nejakú tú hraè-
ku. Je to krásny dvojroèný chlapec. Je pozoruhodné, ako takáto malá èiastka dokáže ovplyvni� 
jeden detský život. Keï nikto nevie, èo by s malým Chrisom inak bolo. Možno by sa neusmie-
val od š�astia, ale plakal od hladu. Možno by teraz nespal v mäkkej postie¾ke, ale na deke 
alebo na holej zemi. Možno...
Keï budem staršia, chcela by som si aj ja na dia¾ku adoptova� nejaké die�atko a každý mesiac 
mu pomáha�. Nie je lepší pocit ako ten, že možno ste zachránili detský úsmev.

Lucia Hrnèárová
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Prvou akciou obèianskeho združenia dô- Hory a termálne kúpalisko Bešeòová. 
chodcov Šanec Leopoldov bola vydarená fa- Nocovali sme v Poprade, odkia¾ sme na dru-
šiangová zábava v školskej jedálni. hý deò zamierili do Levoèe. V poobedòaj-
Uskutoènila sa 15. februára 2009. V marci ších hodinách sme navštívili Štrbské Pleso 
sme na výroènej èlenskej schôdzi zhodnoti- vo Vysokých Tatrách a výlet sme ukonèili 
li prácu našej organizácie v uplynulom ob- „malou obèerstvovacou“ zastávkou na sala-
dobí. 46 našich èlenov navštívilo divadelné ši pri obci Hubová.
predstavenie Tajomstvo Grety Garbo v kraj- V rámci Mesiaca úcty k starším sme usporia-
skom divadle v Trnave. dali taneènú zábavu a koncom roka 2009 
Koncom mája sme navštívili hlavné mesto sme pripravili pre našich dôchodcov pose-
Slovenska – Bratislavu. V dopoludòajších ho- denie pri jedlièke. 
dinách sme si prezreli pamätihodnosti v sta- Všetky tieto akcie sme organizovali s rados-
rej èasti mesta, kde sme sa vïaka sprievod- �ou a s vedomím, že všetci naši èlenovia si 
kyni dozvedeli ve¾a nových zaujímavostí. zaslúžia preži� jeseò svojho života plnohod-
Poobede sme navštívili starobylý Devín – notne. Ve¾mi dobre si uvedomujeme, že to-
významné pamätné miesto na sútoku riek to všetko by sme nemohli uskutoèni� bez po-
Dunaj a Morava. chopenia a výdatnej podpory Mestského 
Zaèiatkom a v priebehu leta sme usporiadali úradu v Leopoldove, respektíve Mestského 
jednodòový výlet do Bojníc, kde sme zastupite¾stva v Leopoldove, za èo chceme 
navštívili zámok, kúpalisko Èajka a ZOO a v mene všetkých poïakova�. Vïaka patrí pá-
potom sme pre nebývalý záujem pripravili novi primátorovi, pracovníèkam úradu i po-
ešte jednodòové výlety na termálne kúpalis- slancom zastupite¾stva, ktorým zároveò želá-
ko Vincov Les. V auguste sme absolvovali me zdravie a v práci ve¾a úspechov a správ-
dvojdòový okružný výlet po Slovensku. nych rozhodnutí.

M. AdamkovièPrvý deò sme si prešli Banskú Bystricu, Staré 
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Novinky z ružencového bratstva
Ružencové bratstvo v Leopoldove organizovalo výroènú schôdzu, na ktorej sa zúèast-
nilo takmer dvadsa� horliteliek ruží. Prerokovali sme bežné veci ako výdavky a hospo-
dárenie bratstva èi plány do budúcnosti. Naše horlite¾ky a èlenovia sa po celý rok usi-
lujú prichádza� do chrámu na spoloèné modlitby sv. ruženca. Tento rok budeme ma� 
vždy prvý deò v mesiaci svätú omšu za živých a zosnulých èlenov. Je to príležitos� aj 
na výmenu ružencových kartièiek v kostole. Prosíme všetkých èlenov, ktorí majú mož-
nos�, aby sa zúèastnili na týchto omšiach. Naše horlite¾ky navštevujú dlhodobo cho-
rých, nosia im ružencové kartièky, ak si ich nemôžu sami vymeni�. Navštevujú aj jubi-
lantov nad 70 rokov. Za to im patrí vïaka v mene všetkých èlenov. Na schôdzi sme 
zvolili aj novú horlite¾ku Gitku Bayerovú, ktorá nastúpila na miesto bývalej horlite¾ky, 
ktorá túto èinnos� už nemôže vykonáva� pre svoj zdravotný stav a vysoký vek. Aj touto 
cestou jej prajeme pevné zdravie, ve¾a duševnej pohody, aby sa s láskou starala o všet-
kých èlenov ružencového bratstva v Leopoldove. Bývalá hlavná horlite¾ka Elena 
Lackovièová touto cestou ïakuje všetkým horlite¾om a horlite¾kám za pomoc pri obno-
ve ružencového bratstva, ktoré je v súèasnosti rozšírené z deviatich na osemnás� ruží. 
Navyše sme do modlitby Svätého ruženca zapojili aj mladých. Prajeme všetkým èle-
nom aj horlite¾om pevné zdravie, duševnú pohodu a porozumenie.

Elena Lackovièová, Gitka Bayerová
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Duchovné zamyslenie
Štvr�hodinka pred Najsvätejšou sviatos�ou
Milí priatelia, v tomto èísle èasopisu Leopoldov vám prinášame inšpiráciu pre vaše mod-
litby prostredníctvom krátkych zamyslení, ktoré vám môžu pomôc� lepšie precíti� stretnu-
tie s Bohom a preži� modlitbu ako skutoèný, cenný a hodnotný rozhovor.
Nie je potrebné mnoho vedie�, aby si sa mi páèil – staèí, že ma ve¾mi miluješ. Preto hovor 
tu so mnou tak, akoby si hovoril so svojím najlepším priate¾om. 

Chceš ma prosi� za niekoho?
Povedz mi jeho meno a potom mi povedz, èo chceš, aby som pre neho urobil. Hovor ku 
mne jednoducho a úprimne o chudobných, ktorých chceš potešova�, o chorých, ktorých 
vidíš trpie�, o poblúdených, ktorých túžiš vráti� na správnu cestu. 
vPotrebuješ nejakú milos� pre seba?
Ak chceš, napíš mi nieèo ako list so všetkým, èo potrebuješ. Príï a preèítaj mi ho! Potom 
popros, aby som ti prišiel na pomoc, zbavi� sa toho všetkého, èo �a trápi. Nehanbi sa! V 
nebi je ve¾a spravodlivých, ktorí mali presne také isté chyby. Ale sa pokorne modlili a 
neskôr sa od hriechu oslobodili. A neváhaj tiež prosi� o svoje zdravie a o š�astné dokonèe-
nie svojej práce, obchodov alebo štúdia. Prajem si, aby si ma o to prosil, ak to nie je proti 
tvojej svätosti, ale pre òu a kvôli nej. Keby si vedel, ako ve¾mi si prajem pomôc� ti!

Máš práve nejaký plán?
Rozprávaj mi o òom. Èím sa zapodievaš? Na èo myslíš? Èo si želáš? Èo môžem urobi� pre 
tvojho brata, èo pre tvoju sestru, pre tvojich priate¾ov, pre tvoju rodinu, pre tvojich pred-
stavených? Nechcel by si urobi� nieèo dobrého pre svojich priate¾ov, ktorých máš ve¾mi 
rád a ktorí žijú bez myšlienky na mòa? 

Cítiš sa možno smutný alebo máš zlú náladu?
Povedz mi, preèo si smutný? Kto �a zarmútil? Kto opovrhuje tebou? Povedz mi všetko a 
skoro sa dostaneš tak ïaleko, že mi povieš, že pod¾a môjho príkladu všetko odpustíš, všet-
ko zabudneš. Ako odmenu prijmeš moje utešujúce požehnanie. Máš strach? Cítiš vo svo-
jej duši neurèitú zádumèivos�, ktorá je síce neoprávnená, ale predsa ti neprestáva rozo-
diera� srdce? Vrhni sa mojej prozrete¾nosti do rúk! Som pri tebe, na tvojej strane. Vidím 
všetko, poèujem všetko, a ani na okamih �a neopustím. 

Nechceš mi poveda� nejakú rados�?
Preèo sa mi nezveríš? Som predsa tvoj priate¾. Povedz mi, èo od poslednej návštevy pri 
mne potešilo tvoje srdce a èo �a rozosmialo. Možno si zažil príjemné prekvapenie. 
Možno, že si dostal radostnú správu, list, prejav priazne. Možno si prekonal nejakú �až-
kos� a dostal si sa z beznádejnej situácie. To všetko je moja zásluha. Jednoducho mi 
povedz: Ïakujem ti, Otèe môj.

Nechceš mi nieèo s¾úbi�?
Èítam si v håbke tvojho srdca. Èlovek sa dá ¾ahko oklama�, ale Boh nie. Takže hovor so 
mnou celkom úprimne. Dobre, utekaj zasa k svojmu obvyklému zamestnaniu. K svojej 
práci, k svojej rodine, k svojmu štúdiu. Ale nezabudni na tú štvr�hodinku, ktorú sme tu 
spolu strávili. Zachovaj si, pokia¾ je to možné, mlèanie, skromnos�, vnútornú koncentrá-
ciu a lásku k blížnemu. Miluj moju Matku, ktorá je aj tvojou Matkou. A príï zase so srd-
com, ktoré je ešte viac naplnené láskou a ktoré sa ešte viac obetuje môjmu duchu. Potom 
nájdeš v mojom srdci každý deò novú lásku, nové dobrodenia, nové útechy.

Úryvky z textu Antona M. Claret
Pripravila Gitka Bayerová
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Novinky z ružencového bratstva
Ružencové bratstvo v Leopoldove organizovalo výroènú schôdzu, na ktorej sa zúèast-
nilo takmer dvadsa� horliteliek ruží. Prerokovali sme bežné veci ako výdavky a hospo-
dárenie bratstva èi plány do budúcnosti. Naše horlite¾ky a èlenovia sa po celý rok usi-
lujú prichádza� do chrámu na spoloèné modlitby sv. ruženca. Tento rok budeme ma� 
vždy prvý deò v mesiaci svätú omšu za živých a zosnulých èlenov. Je to príležitos� aj 
na výmenu ružencových kartièiek v kostole. Prosíme všetkých èlenov, ktorí majú mož-
nos�, aby sa zúèastnili na týchto omšiach. Naše horlite¾ky navštevujú dlhodobo cho-
rých, nosia im ružencové kartièky, ak si ich nemôžu sami vymeni�. Navštevujú aj jubi-
lantov nad 70 rokov. Za to im patrí vïaka v mene všetkých èlenov. Na schôdzi sme 
zvolili aj novú horlite¾ku Gitku Bayerovú, ktorá nastúpila na miesto bývalej horlite¾ky, 
ktorá túto èinnos� už nemôže vykonáva� pre svoj zdravotný stav a vysoký vek. Aj touto 
cestou jej prajeme pevné zdravie, ve¾a duševnej pohody, aby sa s láskou starala o všet-
kých èlenov ružencového bratstva v Leopoldove. Bývalá hlavná horlite¾ka Elena 
Lackovièová touto cestou ïakuje všetkým horlite¾om a horlite¾kám za pomoc pri obno-
ve ružencového bratstva, ktoré je v súèasnosti rozšírené z deviatich na osemnás� ruží. 
Navyše sme do modlitby Svätého ruženca zapojili aj mladých. Prajeme všetkým èle-
nom aj horlite¾om pevné zdravie, duševnú pohodu a porozumenie.

Elena Lackovièová, Gitka Bayerová
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Duchovné zamyslenie
Štvr�hodinka pred Najsvätejšou sviatos�ou
Milí priatelia, v tomto èísle èasopisu Leopoldov vám prinášame inšpiráciu pre vaše mod-
litby prostredníctvom krátkych zamyslení, ktoré vám môžu pomôc� lepšie precíti� stretnu-
tie s Bohom a preži� modlitbu ako skutoèný, cenný a hodnotný rozhovor.
Nie je potrebné mnoho vedie�, aby si sa mi páèil – staèí, že ma ve¾mi miluješ. Preto hovor 
tu so mnou tak, akoby si hovoril so svojím najlepším priate¾om. 

Chceš ma prosi� za niekoho?
Povedz mi jeho meno a potom mi povedz, èo chceš, aby som pre neho urobil. Hovor ku 
mne jednoducho a úprimne o chudobných, ktorých chceš potešova�, o chorých, ktorých 
vidíš trpie�, o poblúdených, ktorých túžiš vráti� na správnu cestu. 
vPotrebuješ nejakú milos� pre seba?
Ak chceš, napíš mi nieèo ako list so všetkým, èo potrebuješ. Príï a preèítaj mi ho! Potom 
popros, aby som ti prišiel na pomoc, zbavi� sa toho všetkého, èo �a trápi. Nehanbi sa! V 
nebi je ve¾a spravodlivých, ktorí mali presne také isté chyby. Ale sa pokorne modlili a 
neskôr sa od hriechu oslobodili. A neváhaj tiež prosi� o svoje zdravie a o š�astné dokonèe-
nie svojej práce, obchodov alebo štúdia. Prajem si, aby si ma o to prosil, ak to nie je proti 
tvojej svätosti, ale pre òu a kvôli nej. Keby si vedel, ako ve¾mi si prajem pomôc� ti!

Máš práve nejaký plán?
Rozprávaj mi o òom. Èím sa zapodievaš? Na èo myslíš? Èo si želáš? Èo môžem urobi� pre 
tvojho brata, èo pre tvoju sestru, pre tvojich priate¾ov, pre tvoju rodinu, pre tvojich pred-
stavených? Nechcel by si urobi� nieèo dobrého pre svojich priate¾ov, ktorých máš ve¾mi 
rád a ktorí žijú bez myšlienky na mòa? 

Cítiš sa možno smutný alebo máš zlú náladu?
Povedz mi, preèo si smutný? Kto �a zarmútil? Kto opovrhuje tebou? Povedz mi všetko a 
skoro sa dostaneš tak ïaleko, že mi povieš, že pod¾a môjho príkladu všetko odpustíš, všet-
ko zabudneš. Ako odmenu prijmeš moje utešujúce požehnanie. Máš strach? Cítiš vo svo-
jej duši neurèitú zádumèivos�, ktorá je síce neoprávnená, ale predsa ti neprestáva rozo-
diera� srdce? Vrhni sa mojej prozrete¾nosti do rúk! Som pri tebe, na tvojej strane. Vidím 
všetko, poèujem všetko, a ani na okamih �a neopustím. 

Nechceš mi poveda� nejakú rados�?
Preèo sa mi nezveríš? Som predsa tvoj priate¾. Povedz mi, èo od poslednej návštevy pri 
mne potešilo tvoje srdce a èo �a rozosmialo. Možno si zažil príjemné prekvapenie. 
Možno, že si dostal radostnú správu, list, prejav priazne. Možno si prekonal nejakú �až-
kos� a dostal si sa z beznádejnej situácie. To všetko je moja zásluha. Jednoducho mi 
povedz: Ïakujem ti, Otèe môj.

Nechceš mi nieèo s¾úbi�?
Èítam si v håbke tvojho srdca. Èlovek sa dá ¾ahko oklama�, ale Boh nie. Takže hovor so 
mnou celkom úprimne. Dobre, utekaj zasa k svojmu obvyklému zamestnaniu. K svojej 
práci, k svojej rodine, k svojmu štúdiu. Ale nezabudni na tú štvr�hodinku, ktorú sme tu 
spolu strávili. Zachovaj si, pokia¾ je to možné, mlèanie, skromnos�, vnútornú koncentrá-
ciu a lásku k blížnemu. Miluj moju Matku, ktorá je aj tvojou Matkou. A príï zase so srd-
com, ktoré je ešte viac naplnené láskou a ktoré sa ešte viac obetuje môjmu duchu. Potom 
nájdeš v mojom srdci každý deò novú lásku, nové dobrodenia, nové útechy.

Úryvky z textu Antona M. Claret
Pripravila Gitka Bayerová
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MATERSKÁ ŠKOLA
Dobre je nám v školièke, pekné hraèky máme, tancujeme, spieva-
me, veselo sa hráme.
Takto si spievajú deti v našej materskej škole. A majú na to pádny 
dôvod. Materská škola prešla v období od júla 2009 do februára 
2010 celkovou rekonštrukciou – z fondov EÚ získalo Mesto 
Leopoldov 322 000 € a za tieto finanèné prostriedky boli vymene-
né  plastové okná, plastové dvere, zateplili  budovu, opravili šikmú 
strechu a zateplili rovnú strechu, opravili 4 WC s kúpe¾òami,  vyme-
nili novú kotolòu, získali sme nový nábytok do triedy a nové šatne 
do celej materskej školy, nové uèebné pomôcky.
Okrem týchto finanèných prostriedkov mesto Leopoldov vyèlenilo 
zo svojho rozpoètu ïalšie financie na rekonštrukciu elektrického 
vedenia, opravu bleskozvodov, rín, komínov, na systém odvádza-
nia dažïovej vody.
Budova materskej školy zaèala fungova� 1.9.1965 a prístavba od ro-
ku 1982. Poèas ïalších rokov sa robili len menšie opravy. Opravy 
boli len èiastoèné ale nákladné a neustále sa opakovali. Náklady 
na kúrenie každým rokom rástli, kúpe¾ne a WC boli už nevyhovu-
júce, netiekla teplá voda, triedy potrebovali vyma¾ova�, nevyhovu-
júci bol aj starý nábytok atï. 
V septembri 2009 však nastala zmena. Zvonku budova nadobudla 
nový, atraktívny a neprehliadnute¾ný vzh¾ad, ktorý z dia¾ky upozor-
òuje a celkom správne navodí aj neznámych ¾udí, že tu urèite sídli 
materská škola. Architekt odvážne, ale s citom a vkusom navrhol fa-
rebnú fasádu, ktorú nám závidia mnohé materské školy. S povzdy-
chom konštatujú, že takúto fasádu by prijali aj v ich materskej škole.
Rodièia i obèania kladne hodnotia snahu a úsilie Mesta Leopoldov, 
ktoré  využíva fondy EÚ na skrášlenie mesta a zlepšenie životných 
podmienok.
Som rada, že som súèas�ou tejto premeny. Za seba, v mene detí a  
celého kolektívu ïakujem primátorovi JUDr. Milanovi 
Gavorníkovi, ktorý sa rozhodol zapoji� materskú školu do projektu, 
poslancom, že ho v jeho zámere podporili,   Ing. K. Vachanovej, 
ktorá sa podie¾ala na tvorbe projektu i poèas celkovej realizácie 
projektu, p. Tibenskému a  firme CS  za realizáciu, p. Milanovi  
Brodekovi za rekonštrukciu elektrického vedenia a v neposlednom 
rade všetkým zamestnancom materskej školy za to, že vyvinuli ne-
malé úsilie pri upratovaní budovy, aby sa prevádzka mohla zaèa� 
02.09.2009.
Idem pekne krok za krokom, kráèam si do školièky, v škôlke je nám 
teplo, milo, tak  ako u mamièky –  de�om sa ¾ahšie kráèa do no-
vých, èistých, bezpeèných a podnetných tried, v ktorých ich vzde-
lávame, vychovávame a pripravujeme nielen do 1. roèníka základ-
nej školy, ale aj na ich celoživotné vzdelávanie.  Našou vïakou je 
spokojnos� rodièov  a š�astné tváre detí.

Helena Foltánová, riadite¾ka MŠ
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