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Tohtoroèné vo¾by do Národnej rady SR, ktoré sa uskutoènili 12. júna, boli oproti tým pred-
chádzajúcim parlamentným vo¾bám špecifické aj tým, že po prvý raz mali možnos� zúèast-
ni� sa na nich okrem obvinených aj ¾udia vo výkone trestu a takisto po prvý raz okrskové vo-
lebné komisie zaregistrovali aj hlasovacie lístky doruèené zo zahranièia. V samom ÚVTOS 
ve¾ký záujem o parlamentné vo¾by spomedzi odsúdených nebol – o možnos� voli� do pre-
nosnej urny požiadalo len vyše tridsa� odsúdených.
Politológovia predpokladali, že v tomto roku sa na parlamentných vo¾bách zúèastní viac vo-
lièov ako v tých predchádzajúcich. Nepotvrdilo sa to len v celoslovenskom meradle, ale aj 
v leopoldovských okrskoch – zakia¾ èo v roku 2006 sa zúèastnilo na "parlamentkách" 55,26 
percenta oprávnených leopoldovských volièov, v tomto roku svoje právo využilo až 60,89 
percenta oprávnených Leopoldovèanov (volebná úèas� na Slovensku: 58,83 %). Štatisticky 
najvyššia úèas� (ako obvykle) bola v tre�om volebnom okrsku (68 percent), najnižšia v dru-
hom (necelých 55 percent):

okrsok è. 1 2 3
oprávnených volièov 1084 980 1258
poèet odovzdaných hlasov 629 537 857
poèet platných hlasov 624 533 832

Poèas volebnej soboty èlenovia volebných komisií nezaregistrovali žiadne rušivé vplyvy. 
Samo sèítavanie bolo komplikované pre relatívne vysoký poèet strán a kandidátov. Èleno-
via komisií si definitívne vydýchli až okolo pol šiestej nede¾òajšieho rána, keï sa zapisova-
telia a predsedovia komisií vrátili z Trnavy, kde odovzdali zápisnice. Výsledky, ktoré uvá-
dzame nižšie, priniesli mnohé prekvapenia. O svoje pozície po prvý raz aj v Leopoldove vý-
razne prišla ¼udová strana – HZDS, a, naopak, výrazný podiel hlasov získal nováèik na poli-
tickej scéne – Sloboda a solidarita. Strany sú usporiadné pod¾a poètu odovzdaných hlasov
v celoslovenskom meradle.
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okrsky percent
1. 2. 3. spolu Leopoldov SR

SMER – sociálna demokracia 265 241 377 883 44,43 34,79
SDKÚ-DS 77 74 101 252 12,68 15,42
Sloboda a solidarita 77 67 97 241 12,12 12,14
Kres�anskodemokratické hnutie 59 46 105 210 10,56 8,52
Most-Híd 11 4 14 29 1,45 8,12
Slovenská národná strana 37 37 39 113 5,68 5,07
Strana maïarskej koalície 0 0 1 1 0,05 4,33
¼udová strana – HZDS 25 26 37 88 4,42 4,32
Strana demokratickej ¾avice 20 12 25 57 2,86 2,41
¼udová strana Naše Slovensko 23 16 12 51 2,56 1,33
Komunistická strana Slovenska 6 0 4 10 0,50 0,83
Únia – Strana pre Slovensko 5 1 0 6 0,30 0,70
Paliho Kapurková, veselá pol. str. 2 1 9 12 0,60 0,57
Európska demokratická strana 1 0 0 1 0,05 0,40
Nová demokracia 8 7 8 23 1,15 0,31
Strana rómskej koalície 0 0 1 1 0,05 0,27
Združenie robotníkov Slovenska 3 1 1 5 0,25 0,24
Aliancia za Európu národov 3 0 1 4 0,20 0,13

Ktorých politikov preferujeme
Z mestských volebných výsledkov sme vyabstrahovali aj výsledky jednotlivých politikov, 
ktorých sa rozhodli volièi priamo podpori� svojimi preferenènými hlasmi. V prípade parla-
mentných strán uvádzame len po štyroch kandidátoch, ktorí získali v Leopoldove najviac 
hlasov (zoradení sú pod¾a poètu hlasov). Koho by teda do parlamentu alebo vlády usadili 
Leopoldovèania najradšej?
Smer-SD: Robert Fico, Robert Kaliòák, Pavol Paška, Marek Maïariè;
SDKÚ-DS: Iveta Radièová, Ivan Mikloš, Lucia Žitòaská, Milan Hort;
SaS: Richard Sulík, Daniel Krajcer, Jozef Viskupiè, Igor Matoviè;
KDH: Ján Fige¾, Daniel Lipšic, Pavol Hrušovský, Július Brocka;
Most-Híd: Béla Bugár, Peter Zajac, František Šebej, Peter Osuský;
SNS: Ján Slota, Anna Belousovová, Ján Mikolaj, Rafael Rafaj.
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Ústredný výbor Slovenského Èerveného kríža ocenil 5. mája Annu Piknovú, predsedníèku 
SÈK v Leopoldove, Medailou Èerveného kríža 1. stupòa. Za prítomnosti prezidentky SÈK 
Heleny Kobzovej a èestnej prezidentky SÈK, prvej dámy Slovenskej republiky, Silvie 
Gašparovièovej si Anna Piknová prevzala ocenenie priamo v Primaciálnom paláci v 
Bratislave. Anna Piknová ako predsedníèka SÈK v Leopoldove bola ocenená za dlhodobú 
prácu, obetavos�, humanitu a dobrovo¾nú službu. V slávnostnom príhovore prvá dáma vy-
jadrila všetkým jedenástim oceneným poïakovanie za dlhoroènú prácu v humanitnej ob-
lasti Èerveného kríža a popriala všetkým ve¾a zdravia a úspechov v ïalšej práci. Celú cere-
móniu moderovala známa slovenská moderátorka Aneta Parišková a všetkým prítomným 
zaspieval Robo Opatovský. Po skonèení slávnostného odovzdávania ocenení odmenené 
úèastníèky prijal prezident SR Ivan Gašparoviè, ktorý im rovnako ako èestná prezidentka 
SÈK zažièil všetko dobré a poïakoval sa za prínos a obetavos� v ich práci. Pani Anna 
Piknová však nebola po prvýkrát ocenená za svoju snahu a dobrovo¾nícku èinnos�. Už v 
predchádzajúcom období dostala ocenenie od Územného spolku SÈK v Trnave za dlhoroè-
nú nezištnú pomoc a podporu aktivít SÈK. 

Lucia Piknová, foto: archív Kancelárie prezidenta SR

Premiér po návšteve väznice s¾úbil 
financie pre novú kotolòu 
Leopoldovskú väznicu navštívil 28. apríla v sprievode ministerky spravod-
livosti Evy Petríkovej na svojej pracovnej ceste predseda vlády SR Robert 
Fico. Motivácia jeho návštevy súvisela jednak s tým, že sa chcel presvedèi�, 
do akej miery sa darí zamestnáva� odsúdených v období tzv. ekonomickej 
krízy, ale jeho návšteva súvisí aj s prípadnou modernizáciou ústavu.
Poèas pracovnej návštevy sa okrem iného zaujímal o to, ako sa darí v ústave 
na výkon trestu odòatia slobody (ÚVTOS) a ústave na výkon väzby (ÚVV) 
znižova� náklady na výkon trestu a ako možno ešte vylepši� štatistiku v 
zamestnávaní leopoldovských odsúdených., èo by v koneènom dôsledku 
ešte mohlo zníži� výdavky zboru. "Je potrebné, aby títo ¾udia nieèo robili, 
lebo pokia¾ nerobia, môžu robi� problémy,” skonštatoval pred novinármi 
po prehliadke Hradu a návšteve výrobných prevádzok kovovýroby a šitia 
obuvi premiér a dodal, že so zamestnávaním odsúdených v Leopoldove je 
aj s oh¾adom na špecifiká tohto ústavu v podstate spokojný. Vedeniu ústavu 
takisto pris¾úbil podpori� vo vláde projekt na vybudovanie novej kotolne na 
štiepku, ktorá by takisto mala zníži� náklady ÚVTOS s kapacitou 1085 odsú-
dených (v súèasnosti je využitý na 87 percent) a ústavu na výkon väzby s 
kapacitou 341 miest (kapacitne je v súèasnosti využitý na 60 percent).

(jh)

Predsedníèka Slovenského
Èerveného krí�a v Leopoldove

u prezidenta
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Desiatky remeselníkov nielen zo Slovenska, ale aj Slovinska, 
Chorvátska, Maïarska, Bulharska, Èeska èi Rakúska. Dva galapro-
gramy a množstvo sprievodných podujatí. Aj tým žil v máji kúpe¾ný 
ostrov v Pieš�anoch, kde sa uskutoènil Festival tradièných ¾udových 
umeleckých remesiel. Spolu s tamojšími kúpe¾mi ho pripravilo rov-
nomenné obèianske združenie z Leopoldova. Nevšedné podujatie 
prilákalo stovky návštevníkov aj vïaka dobrému poèasiu. Pred 
kúpe¾ným domom Irma rozložili svoje stánky keramikári, drotári, 
kováèi, medovnikári a ïalší remeselníci. Pod¾a predsedu združenia 
Tradièné ¾udové umelecké remeslá Miloša Kunkela je èoraz väèší 
záujem o prezentovanie sa na ve¾trhu. Vzory v organizovaní festivalu 
i kontakty na zahranièných remeselníkov získavali v zahranièí, a to 
síce komplikovane, prostredníctvom svojich partnerov, ale podaril sa 
im tento rok husársky kúsok - rekord v poète zúèastnených remesel-
níkoch a vo výraznom rozšírení druhov remesiel. 
Obèianske združenie Tradièné ¾udové umelecké remeslá vzniklo v 
roku 2006 v Leopoldove a dodnes združuje 25 ¾udových remeselní-
kov. Èinnos� združenia je zameraná na uchovávanie tradièných ¾udo-
vých remesiel, zapájanie do èinnosti aktívnych ¾udových remeselní-

kov a vytváranie predpokladov pre rozširovanie ich skúseností a znalostí. Združenie sa 
podie¾a aj na práci s mládežou, hlavne dobrovo¾nou úèas�ou našich èlenov na poduja-
tiach, kde sa prezentuje ¾udové remeslo formou tvorivých dielní. Pod¾a organizátora tra-
dièných ¾udových remesiel v Pieš�anoch Miloša Kunkela je pozitívne, že sa prostredníc-
tvom tohto podujatia v Pieš�anoch darí nájs� a zapája� aj mladých ¾udí do tohto procesu - 
tento rok sa napríklad mohli pochváli� troma mladými korytármi èi hneï nieko¾kými 
kováèmi. "Znamená to, že tradièné remeslo ako je hrnèiarstvo alebo košikárstvo nie je 
len doménou starších," hovorí s úsmevom Miloš Kunkel a pochva¾uje si, že vïaka ich 
sídlu v Leopoldove aspoò takto nepriamo spropagujú svoje mesto.

M. Jurèo
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Premiér po návšteve väznice s¾úbil 
financie pre novú kotolòu 
Leopoldovskú väznicu navštívil 28. apríla v sprievode ministerky spravod-
livosti Evy Petríkovej na svojej pracovnej ceste predseda vlády SR Robert 
Fico. Motivácia jeho návštevy súvisela jednak s tým, že sa chcel presvedèi�, 
do akej miery sa darí zamestnáva� odsúdených v období tzv. ekonomickej 
krízy, ale jeho návšteva súvisí aj s prípadnou modernizáciou ústavu.
Poèas pracovnej návštevy sa okrem iného zaujímal o to, ako sa darí v ústave 
na výkon trestu odòatia slobody (ÚVTOS) a ústave na výkon väzby (ÚVV) 
znižova� náklady na výkon trestu a ako možno ešte vylepši� štatistiku v 
zamestnávaní leopoldovských odsúdených., èo by v koneènom dôsledku 
ešte mohlo zníži� výdavky zboru. "Je potrebné, aby títo ¾udia nieèo robili, 
lebo pokia¾ nerobia, môžu robi� problémy,” skonštatoval pred novinármi 
po prehliadke Hradu a návšteve výrobných prevádzok kovovýroby a šitia 
obuvi premiér a dodal, že so zamestnávaním odsúdených v Leopoldove je 
aj s oh¾adom na špecifiká tohto ústavu v podstate spokojný. Vedeniu ústavu 
takisto pris¾úbil podpori� vo vláde projekt na vybudovanie novej kotolne na 
štiepku, ktorá by takisto mala zníži� náklady ÚVTOS s kapacitou 1085 odsú-
dených (v súèasnosti je využitý na 87 percent) a ústavu na výkon väzby s 
kapacitou 341 miest (kapacitne je v súèasnosti využitý na 60 percent).

(jh)

Predsedníèka Slovenského
Èerveného krí�a v Leopoldove

u prezidenta

Predsedníèka Slovenského
Èerveného krí�a v Leopoldove

u prezidenta 5

Desiatky remeselníkov nielen zo Slovenska, ale aj Slovinska, 
Chorvátska, Maïarska, Bulharska, Èeska èi Rakúska. Dva galapro-
gramy a množstvo sprievodných podujatí. Aj tým žil v máji kúpe¾ný 
ostrov v Pieš�anoch, kde sa uskutoènil Festival tradièných ¾udových 
umeleckých remesiel. Spolu s tamojšími kúpe¾mi ho pripravilo rov-
nomenné obèianske združenie z Leopoldova. Nevšedné podujatie 
prilákalo stovky návštevníkov aj vïaka dobrému poèasiu. Pred 
kúpe¾ným domom Irma rozložili svoje stánky keramikári, drotári, 
kováèi, medovnikári a ïalší remeselníci. Pod¾a predsedu združenia 
Tradièné ¾udové umelecké remeslá Miloša Kunkela je èoraz väèší 
záujem o prezentovanie sa na ve¾trhu. Vzory v organizovaní festivalu 
i kontakty na zahranièných remeselníkov získavali v zahranièí, a to 
síce komplikovane, prostredníctvom svojich partnerov, ale podaril sa 
im tento rok husársky kúsok - rekord v poète zúèastnených remesel-
níkoch a vo výraznom rozšírení druhov remesiel. 
Obèianske združenie Tradièné ¾udové umelecké remeslá vzniklo v 
roku 2006 v Leopoldove a dodnes združuje 25 ¾udových remeselní-
kov. Èinnos� združenia je zameraná na uchovávanie tradièných ¾udo-
vých remesiel, zapájanie do èinnosti aktívnych ¾udových remeselní-

kov a vytváranie predpokladov pre rozširovanie ich skúseností a znalostí. Združenie sa 
podie¾a aj na práci s mládežou, hlavne dobrovo¾nou úèas�ou našich èlenov na poduja-
tiach, kde sa prezentuje ¾udové remeslo formou tvorivých dielní. Pod¾a organizátora tra-
dièných ¾udových remesiel v Pieš�anoch Miloša Kunkela je pozitívne, že sa prostredníc-
tvom tohto podujatia v Pieš�anoch darí nájs� a zapája� aj mladých ¾udí do tohto procesu - 
tento rok sa napríklad mohli pochváli� troma mladými korytármi èi hneï nieko¾kými 
kováèmi. "Znamená to, že tradièné remeslo ako je hrnèiarstvo alebo košikárstvo nie je 
len doménou starších," hovorí s úsmevom Miloš Kunkel a pochva¾uje si, že vïaka ich 
sídlu v Leopoldove aspoò takto nepriamo spropagujú svoje mesto.

M. Jurèo

Tradièné remeslá
sa predstavili
v Pie��anoch

Tradièné remeslá
sa predstavili
v Pie��anoch



Spomínali aj na Paulovièa
Spievali nielen v Slovenskej filharmónii, Slovenskom národnom divadle, ale aj v svetoz-
námom Gewandhause v Lipsku èi v múzeu milánskej La Scaly. Robotnícky spevokol 
Bradlan z Trnavy si v týchto dòoch pripomenul okrúhle 80. výroèie založenia. Bradlan 
je komorný mužský zbor a ojedinelý svojho druhu na Slovensku. Pri jeho zrode stál na-
príklad Mikuláš Schenider-Trnavský, ale napríklad aj Anton Cíger, profesor a tajomník 
Zväzu slovenských speváckych zborov v Martine, ktorý ho podržal v rokoch neistoty a 
vïaka ktorému sa udržal dodnes. Dlhé roky pôsobil Bradlan ako robotnícky zbor a dod-
nes zachováva na koncertných pódiách slovenskú zborovú tvorbu pre mužský zbor. Na 
oslavách osemdesiatky Bradlanu v Divadle Jána Palárika v Trnave bol celý rad význam-
ných osobností z regiónu. Spomínalo sa však aj na leopoldovského rodáka Emila 
Paulovièa, ktorý so zborom Bradlan dlhé roky spolupracoval a mal aj osobný vz�ah k tr-
navskému divadlu. Emil Pauloviè patrí k èestným èlenom robotníckeho spevokolu 
Bradlan, aj keï aktívne v òom nepôsobil. Jeho "trnavské" aktivity sa spájajú s obdobím 
rokov 1943-46, keï pôsobil v Akademickom divadle v Trnave. Emil Pauloviè je auto-
rom jubilejného alegorického obrazu  Bradlanu z roku 2000 s dirigentkou a múzou zá-
roveò. Pri  spomienke na významné etapy robotníckeho spevokolu súèasný predseda 
Pavol Rampák podèiarkol významnú spoluprácu s Paulovièom najmä v scénografickej 
oblasti. Maliar a scénograf, Leopoldovèan Emil Pauloviè (1922 – 2004) žil a najväèšiu 
èas� života tvoril v Bratislave a Trnave, v posledných rokoch sa usadil v Pieš�anoch, kam 
prišiel v roku 1978. Usporiadal tam viacero výstav a vïaka svojej bezprostrednej pova-
he a mnohým priate¾stvám sa stal v meste ve¾mi populárnym a ob¾úbeným maliarom. V 
roku 1997 mu v Leopoldove otvorili stálu expozíciu obrazov, pri tejto príležitosti veno-
val rodnému mestu 160 svojich diel. Škoda, že sa dnes Galéria E. Paulovièa nevyužíva 
intenzívnejšie na kultúrne podujatia a spoloèenské stretnutia. 

-mj-
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Májové a júnové povodne na celom území Slovenska, ale aj v okolitých štátoch, ktoré sú 
dôsledkom májových dlhodobých zrážok, aké nemali napríklad na našom území obdo-
bu najmenej 110 rokov, priamo v Leopoldove, naš�astie, ve¾a škôd nespôsobili - odhliad-
nuc od záhradkárskej osady Štrkovka, ktorá pri kulmácii Váhu zostala nieko¾ko ráz sèasti 
alebo úplne zatopená. Majitelia chatiek sa teda znova len mlèky a so slzami v oèiach pri-
zerali na to, ako voda nièí nielen úrodu, ale aj inventár a zariadenie chatiek.
Problémy s povodòami zaznamenali v našom regióne najmä železnice. Aj keï následky 
neboli také markantné ako v iných regiónoch, a najmä na východe Slovenska, nezao-
bišli sme sa bez obmedzení ani na tratiach, ktoré premávajú cez naše mesto. Už koncom 
mája v dôsledku ve¾kých prívalových dažïov a podmytej trati prišlo k obmedzeniu na 
trati smerom z Leopoldova do Nitry - železnièiari museli doèasne preruši� dopravu na 
úseku Rišòovce - Alekšince. V dôsledku podmytia železniènej trate v tomto úseku bola 
na nevyhnutný èas železnièná doprava nahradená autobusovou. K podmytiu železniè-
ného mosta medzi Hlohovcom a Leopoldovom pre relatívne optimálnu výšku hladiny 
Váhu neprišlo. 
Koncom mája predstavili železnice aj prvý z desiatich nových poschodových vlakov na 
slovenských ko¾ajniciach, ktorý zaèína jazdi� v okolí Žiliny. Elektrický vlak série 671 
èeského výrobcu Škoda Vagonka za takmer desa� miliónov eur vypravili na úvodnú 
jazdu s pasažiermi do Varína v Terchovskej doline. Pod¾a prevádzkovate¾a prepravy na 
železniciach prvý z desiatich poschodových vlakov je  iba zaèiatkom nasadzovania 
nových súprav, ktoré budú z väèšej èasti financované z prostriedkov Európskej únie. 
Ïalší projekt predstavuje dodávku 12 kusov trojdielnych diesel-motorových vlakov. 
Prvé z nich si už koncom tohto roka budú môc� vyskúša� cestujúci v okolí Humenného a 
Prešova. Do tohto programu patrí aj desa� poschodových súprav s pomenovaním Push-
pull, èo znamená tlaèená - �ahaná súprava, ktoré zaèiatkom marca 2011 zaènú vozi� ces-
tujúcich na trati Nové Zámky - Bratislava – Trnava - Leopoldov. Nové súpravy budú 
pokraèovaním v obnove vozidlového parku aj v leopoldovskom depe. Železnice tak plá-
nujú nakúpi� spolu 32 vlakových súprav troch druhov za 231,96 mil. eur, z toho z európ-
skych fondov a štátu bude hradených 76 % a z vlastných zdrojov Železniènej spoloè-
nosti Slovensko 24 %. 
Zatopené podchody
V júni riešili železnièiari aj nieko¾ko ïalších problémov. Ïalšia vlna nárazového dažïa a 
povodní na celom území Slovenska spôsobili rad problémov. Leopoldovèanom mož-
nos� cestova� síce neobmedzili, ale napríklad s�ažili prístup z hlavnej výpravnej budovy 
železniènej stanice Leopoldov cez podchod na nástupištia. Aj keï sa železnièiari snažili 
problémy vyrieši� v èo najkratšom èase, stojaca voda a kaluže ešte nieko¾ko dní obme-
dzovali vo¾ný priechod podchodom. Zástupcovia správcu infraštruktúry odpovedali aj 
na otázky Leopoldovèanov, preèo k týmto problémom prišlo a ako je možné, že sa voda 
dostala do podchodu. "K zatopeniu podchodu a vytopeniu vý�ahových šácht v železniè-
nej stanici Leopoldov neprišlo z dôvodu povodní. Izolácia v podchode ako aj vo vý�aho-
vých šachtách je protitlaková, teda úèinná proti spodnej vode. Je pravdepodobné, že 
táto izolácia je niekde narušená, a tým dochádza k zatápaniu uvedených objektov spod-
nou vodou. Oblastné riadite¾stvo Trnava Železníc SR ako správca uvedených objektov

z dôvodu zaistenia bezpeènosti cestujúcej verejnosti zabezpeèilo vypnutie vý�ahov (pre 
možný styk vody s elektroinštaláciou) a pravidelné odèerpávanie vody z podchodu. 
Keïže tieto stavebné objekty sú v záruènej lehote, pripravujeme reklamaèné konanie a 
uvedený stav je v štádiu riešenia," povedala pre èasopis Leopoldov Dana Hurtová zo 
Železníc Slovenskej republiky. 
Problémov na železnici bolo v júni ešte nieko¾ko. Problémy so zaplavenou tra�ou v okolí 
Košíc sa odrazili aj vo výraznom meškaní vlakov v Leopoldove smerom do Bratislavy a v 
polovici júna riešili železnice ïalší problém. Neïaleko Trenèína sa vyko¾ajil vagón 
nákladného vlaku, nehoda sa obišla bez zranení. Premávku na hlavnej trati medzi 
Bratislavou a Košicami sa podarilo èiastoène obnovi� v ten istý deò popoludní. Meškania 
niektorých vlakov presiahli tri hodiny. Náhradnú osobnú dopravu sèasti zabezpeèili auto-
busmi. Vyplýva to z informácií Železniènej spoloènosti Slovensko a Železniènej polície.

(juh, maju) 
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si a nauèili sme sa hra� loptové hry. Ako som prežila tretí roèník
Vlastiveda a prírodoveda ma ve¾mi zaujala. Letné prázdniny sa skonèili a mòa èakal tretí 
Ve¾a sme sa dozvedeli o rastlinách, živoèí-roèník v škole. Aj tento školský rok nás uèila 
choch a o našej prírode. Nový predmet an-naša ob¾úbená pani uèite¾ka Miklošová. V 
glický jazyk nás uèila nová pani uèite¾ka novej triede so známymi spolužiakmi sme 
Luš�onová. Viem, že ovláda� cudzí jazyk je sa tešili na nový vyuèovací predmet – an-
ve¾mi dôležité a potrebné, tak som mu veno-glický jazyk. Na matematike sme riešili slov-
vala ve¾a èasu. Boli sme na plaveckom vý-né úlohy, nauèili sme sa celú násobilku, po-
cviku, kde nás plavèíèky uèili základy plá-èítanie do desa�tisíc a ve¾a matematických 
vania. Kto bol šikovný, po skonèení výcviku operácií, ktoré mi naš�astie nerobili žiadne 
plával ako ryba. Ve¾mi sa mi tam páèilo. problémy. Hravo som zvládla aj hodiny slo-
Aby som nezabudla, mali sme aj nábožen-venského jazyka. Slovné druhy, vybrané slo-
skú výchovu, ktorej ozdobou bolo prvé svä-vá, samohlásky, spoluhlásky, to všetko som 
té prijímanie. Vždy som chcela by� obleèe-vedela na výbornú. Obèas sa mi podarilo v 
ná ako princezná! Navštevovali sme di-diktáte urobi� chybu, ale po oprave pani uèi-
vadlá, kiná a rôzne kultúrne podujatia. te¾kou som si správny pravopis zapamätala. 
Najlepšie boli školské výlety a krúžok s na-Èítali sme ve¾a zaujímavých knižiek, príbe-
šou triednou uèite¾kou. Verím, že vedomos-hov, nauèili sme sa básnièky a na hudobnej 
ti, ktoré som získala, využijem aj v štvrtom pekné pesnièky. Na výtvarnej sme ma¾ovali 
roèníku, do ktorého sa už teším. Ale najskôr a tvorili rôzne farebné výkresy. Na hodinách 
ma èakajú ve¾ké a úžasné letné prázdniny!telesnej výchovy sme sa vybláznili, zacvièili 

Karin Janeèková, 3. B

Program letných podujatí
Júl

2.júl: 
Diskotéka pre deti a mládež (od 17:00 do 20:00 h, Spolková záhrada)
Koncert Guns and roses (od 20:00 do 22:00 h, Spolková záhrada)
3.júl: 
Výlet na kúpalisko Ve¾ký Meder pre deti s rodièmi
4.júl:
Hra Kino Pokrok – Divadlo Hlavina z Radošiny (16:00 h, Spolková záhrada)
Autor a réžia: Stanislav Štepka (V prípade zlého poèasia v kultúrnom dome)
10.júl:
Výlet do ZOO v Bratislave pre deti s rodièmi
17.júl:
Výlet na kúpalisko Ve¾ký Meder pre deti s rodièmi 
17.júl:
Koncert Super Tango (od 18:00 h, Spolková záhrada)

August
31.7. až 1.8. Leopoldovské hody

- hodové zábavy (Spolková záhrada) 
- Výstava gladiol, výstava obrazov Emila Paulovièa a Ivana Szabóa a výstava mode-

lov kostolov (Základná škola Leopoldov)
- Koncert Heskovci, Jana Kociánová a Ján Sucháò (Spolková záhrada)

nede¾a 1.8. Hodová zábava (Spolková záhrada) 
22.august:
Folklórna skupina Šulekovo (od 16:00 h, Spolková záhrada, v prípade zlého poèasia kul-
túrny dom v Leopoldove)
28.august:
Sú�až vo varení gulášu (od 15:00 h, Spolková záhrada, hrá Mini Max)

September
4.september
Vrá�me Slovensku harmoniku (Spolková záhrada a kultúrny dom Leopoldov)

98

dy. Namiesto matematiky a slovenského ja-Škola mojich snov
zyka by sme chodili pláva� do školského ba-No, neviem ani sama, akú školu by som 
zéna, ktorý by tu, samozrejme, nechýbal. chcela ma�, pretože táto naša je celkom vý-
Vlastiveda a prírodoveda by sa mohla na-nimoèná. Ale keby som si už mohla vybra� a 
hradi� výletmi do prírody. Anglický jazyk nieèo zmeni�, tak by som chcela ma� každý 
mám najradšej, ten môže zosta�. Èítanie by deò len štyri hodiny. Potom by som chcela 
mohlo by� v knižnici, kam ve¾mi rada cho-ma� každý deò aspoò tri telesné. Keï by sme 
dím. Cez prestávku by mohli podáva� zmrz-mali tých šes� hodín, tak bez matematiky, 
linu. Potom tu rada vydržím aj celý rok.slovenského jazyka, prírodovedy a vlastive-

Emma Šlapáková, 3. B

Hurá, prázdniny!Hurá, prázdniny!
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sa tu ve¾mi príjemná atmosféra, ktorú si uží-Dva úspešné gospelové koncerty
vali ¾udia v h¾adisku a aj na pódiu zásluhou v Leopoldove
dobrej nálady, ktorá sa tu šírila. Rovnako 

V èasopise Leopoldov sme vás už informo-
však aj zásluhou kvalitnej aparatúry a 

vali o gospelovej kapele Priatelia, okolo kto-
osvetlenia, ktoré sa podarilo zabezpeèi�. 

rej sa zhromažïujú priaznivci gospelovej 
Negatívom bolo nepriaznivé poèasie, pre 

hudby. Títo mladí ¾udia nelenia, svoju zá¾u-
husté sneženie a snehové jazyky boli 

bu sa usilujú rozvíja� a vytvárajú príležitos� 
niektoré cesty uzavreté. Mnohí, èo na festi-

pre jej fanúšikov prostredníctvom rôznych 
val pôvodne chceli prís�, sa naò preto ani ne-

podujatí. Od zaèiatku roka zorganizovali už 
dostali. I tak úroveò akcie prekroèila úroveò 

dva koncerty a so svojimi aktivitami chcú 
zaèínajúceho nultého roèníka. Vyše stovky 

pokraèova� ïalej.
¾udí v h¾adisku a tiež organizátori prejavili 

Vo februári sa v kine Osveta v Leopoldove 
už teraz záujem o ïalšie roèníky tohto podu-

uskutoènil kres�anský gospelový festival mo-
jatia. Veríme, že aj vïaka pomoci sponzo-

dernej hudby s názvom Je to o Tebe, Ježiš. 
rov, ktorí by boli ochotní podpori� nás, sa ¾u-

Predstavili sa tu kapely Christallinus a 
dia z Leopoldova a aj z okolia znovu stretnú 

Timothy, ktoré patria na Slovensku k najzná-
na ïalšej podobnej akcii s jedným cie¾om – 

mejším gospelovým skupinám. Tento mini-
oslavova� Boha.

festival organizovala mládež z Leopoldova 
Druhý, tentokrát Ve¾konoèný koncert sa 

prvýkrát a hlavnými organizátormi boli 
uskutoènil zaèiatkom apríla v Spolkovej zá-

Daniel Cepka a Ján Marko. Napriek malým 
hrade v Leopoldove. Asi 200 ¾udí prišlo aj 

skúsenostiam s organizáciou podobných fes-
takto oslávi� ve¾konoèné sviatky a zároveò 

tivalov to bola vydarená akcia, zúèastnili sa 
podpori� mladé kapely a umelcov, ktorí sa 

na nej mladí nielen z Leopoldova, ale i
tu prezentovali. Ako prvá vystúpila kapela 

z okolitých aj vzdialenejších obcí. Vytvorila 
True Face, ktorá prišla z neïalekého 

Hlohovca. Kapela funguje už nieko¾ko ro-
kov a dokonca vydali už aj svoj prvý (ne)ofi-
ciálny album Povedz áno. Po nich vystúpila 
domáca kapela Priatelia, ktorá spolu s mlá-
dežou z Leopoldova organizovala tento kon-
cert. Kapela Priatelia funguje od roku 2006 
a už úèinkovala na viacerých menších festi-
valoch, ale hráva èasto aj na sv. omšiach a 
svadbách. Po nich sa na pódiu predstavil Dj 
Besiky (vlastným menom Marián Jáchym) 
spolu so svojou speváèkou Máriou 
Blaškovou. Dj Besiky sa venuje tvorbe hud-
by už od roku 2007 a svoju hudbu tvorí v 
štýloch elektro dance, Trance alebo 
Chillout. Táto rýchla taneèná hudba nechá v 
pokoji len málokoho. 

friend
foto Matúš Hasil

nil v poslednom èase už druhý gospelový 
koncert. Dobre sme sa zabavili a radi príde-
me aj nabudúce."
Margaréta: "Z poh¾adu úèastníka sa mi tento 
koncert zdal ve¾mi vydarený, i keï poèasie 
tejto akcii neprialo, no napriek tomu to bolo 
milé popoludnie, ktoré sme mohli strávi� v 
Spolkovej záhrade poèúvaním príjemnej 
hudby. Mali sme možnos� vidie� šikovných 
mladých hudobníkov, ktorí majú èo ponúk-
nu�. A tak dúfam, že o rok sa stretneme opä� 
na Ve¾konoènom koncerte."
Matúš: "Bolo to ve¾mi príjemne prežité ve¾ko-
noèné popoludnie. Príjemná atmosféra tvo-
rená príjemnou hudbou, mladými ¾uïmi a 
rodinami s de�mi. Už sa teším na ïalšie 

Azda aj v tomto prípade jediným negatívom podobné akcie."
koncertu bolo poèasie, ktoré v tých dòoch Miriam: "Napriek nie vhodnému poèasiu sa 
nebolo priaznivé. Ani nízke teploty však pod¾a môjho názoru na koncerte zúèastnilo 
nezobrali záujemcom chu� a na koncert slušné množstvo ¾udí, èo dotvorilo atmosféru 
napriek zlému poèasiu sa prišlo pozrie� ve¾a Ve¾kej noci a radosti zo zmàtvychvstania. 
¾udí z Leopoldova, ale aj z neïalekých i ¼udia sa bavili, poznajúc už piesne skupiny 
vzdialenejších miest. Tým vyjadrili podporu Priatelia spievali spolu so speváèkou alebo 
mladým kapelám, gospelovej hudbe, a tiež minimálne sa pohupovali do rytmu príjem-
podporu mládeži a ich užitoènému tráveniu nej hudby každého žánru. Keïže to bol prvý 
vo¾ného èasu. Veríme, že podobných akcií roèník, rátam s tým, že budúci rok bude ma� 
bude v Leopoldove len pribúda� a mladí väèší ohlas i v širšom okolí a spoloène oslávi-
¾udia tak dostanú šancu ukáza�, èo v nich je. me tento ve¾ký sviatok i týmto spôsobom."
A reakcie úèastníkov?
Lukáš: "Som rád, že sa v Leopoldove uskutoè-
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foto Matúš Hasil
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Azda aj v tomto prípade jediným negatívom podobné akcie."
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V Leopoldove sa rodí nová tradícia v sú�aži lovu rýb 
udicou na plávanú pre žiakov základných škôl okresu 
Hlohovec. Aj keï technické problémy priviedli rybá-
rov z hlohovskej mestskej organizácie Slovenského ry-
bárskeho zväzu z Panskej záhrady na leopoldovskú Štr-
kovku, prvý roèník sú�aže bol úspešný a lepšie pod-
mienky a záujem mladých rybárov potvrdili, že aj bu-
dúca generácia športových rybárov má dobrú základ-
òu. Májový Leopoldovský kapor 2010 teda nadviazal 
na predchádzajúcich 15 doterajších roèníkov sú�aže 
Zámocký kapor. Sú�až ostražito sledovalo 18 èlenov ry-
bárskej stráže a rybárska organizácia ho pripravila pod 
vedením Ján Ottingera a Rudolfa Matušíka. 
Poèasie mladým rybárom žièilo, no do pretekov sa 
prihlásilo len 6 pä�èlenných družstiev. Okrem úspešné-
ho družstva organizátori ocenili aj úspešných jed-
notlivcov. Primátor Leopoldova Milan Gavorník v me-
ne mestskej samosprávy ocenil medzi inými aj 
Leopoldovèanov putovným pohárom. Družstvo zo 
Základnej školy v Leopoldove sa umiestnilo na 4. mies-
te a medzi jednotlivcami bol z Leopoldovèanov 
najúspešnejší Filip Likavèan. 
Aj keï MsO SRZ Hlohovec združuje viac ako 300 mla-
dých èlenov, organizátorom bolo ¾úto, že sa do sú�aže 
zapojilo relatívne málo škôl. Jedným z dôvodov mohol 
by� víkendový prvomájový termín, organizovanie mi-
mo vyuèovacieho èasu alebo napríklad zmena miesta 
pretekov. Dobudúcna si preto organizátori predsavzali, 
že výraznejšie spropagujú podujatie medzi školskou 
mládežou. 
Deò po "detských" rybárskych pretekoch pokraèovali 
na leopoldovskej Štrkovke sú�aže v kategórii žien, seni-
orov a hendikepovaných športových rybárov. Aj keï 
spojenie športových rybárov týchto troch nehomogén-
nych skupín do jednej sú�aže je troška nevšedné, o sú-
�až bol ve¾ký záujem - štartovalo až 87 sú�ažiacich. V 
kategórii mužov bol úspešný Dušan Solár s dvoma do-
vedna 6,8 kilogramovými kaprami a v kategórii žien sa 
úspešne zúèastnila Daniela Sklenárová s dvoma 5, 9 ki-
logramovými kaprami. Cenu za najväèší úlovok pre-
vzal Ján Koneèný s kaprom vážiacim takmer 5 kilogra-
mov. Ceny odovzdal predseda MsO SRZ Anton 
Mutkoviè. "Ví�azom je ten, kto bude ma� naj�ažšiu ry-
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bu, je jedno aká ryba je chytená – nemala by by� však chránená. My sme za dva víkendy 
museli zvládnu� hneï nieko¾ko pretekov. Zákon nám umožòuje vykona� preteky len do 
15. mája, to je výnimka na lov kapra, a potom sa už preteky robi� nedajú.  Potom, keï sa 
už lovia ryby, teda po 15. máji, sa �ažko dá vyhradi� úsek na sú�až a my nemôžeme rybá-
rom zakazova�, kde nemôžu ryby chyta�," povedal na margo sú�aží. 
Kaprová sezóna sa aj na hlohovských revíroch zaèala. No prišiel jún a s ním silné dažde, 
ktoré rybárom skôr skomplikovali situáciu. Prívalová voda z Váhu zaliala nieko¾ko reví-
rov, na ktorých bol celkom znemožnený výkon športového rybárstva. "Máme 100 hektá-
rov teèúcej vody na rieke Váh a podobné množstvo revírov stojatých vôd. Pretože sa Váh 
vylial zo svojho koryta, zalieva nám aj stojaté vody. Zostali nám len dva nezaliate revíry - 
peterské Štrkovisko a Štrkovka Leopoldov, ktorá priamo nie je zaliata. Nepovažujeme to 
za priame poškodenie jesenných násad. Zaznamenali sme akurát zakalenie vody, a tá 
spôsobuje sekundárny úhyn, pretože èasto sa blato dostane do žiabier a ryby sa udusia. 
Najväèší problém aj na leopoldovskej Štrkovke, ale pri všetkých stojatých vodách v blíz-
kosti Váhu, nám robí ve¾ký vzostup a náhly pokles vodnej hladiny. Èas� rýb tak zostane 
izolovaná v rôznych kalužiach alebo zakliesnená v kríkoch èi starých plotoch, èo je ove-
¾a väèšia škoda, ako keï ryba ´uteèie´ cez Váh do iného revíru," hovorí tajomník Mestskej 
organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Hlohovci Ján Ottinger o škodách, ktoré im 
mohli spôsobi� povodne, keïže presné sumy ešte nevyèíslili. Hlohovskí rybári na jeseò 
zarybnili revíry za zhruba 60-tisíc eur. Problémom však je nielen úhyn v revíroch, ale na-
príklad aj prechod rýb vzostupom hladiny Váhu do iných revírov a dokonca aj do revírov 
iných organizácií. "Ryba, ktorá sa zo stojatých vôd dostane do teèúcej vody, kulminuje 
medzi nádržou Krá¾ová nad Váhom a Såòava. Každá organizácia, ktorá je v našej blízkos-
ti ako Sereï, Drahovce èi Pieš�any, zarybòuje samostatne. Chceli sme sa dohodnú� na 
spoluobhospodarovaní vôd, no k dohode doteraz neprišlo. Rozsah úniku rýb však nie je 
zistite¾ný, nie sú teda známe ani poèty uhynutých rýb z jednotlivých revírov. Aspoò èias-
toène by sme to mohli zisti� pozberaním uhynutých rýb. Zatia¾ však pri predchádzajúcich 
povodniach roka 2002 a 2007 sme výraznejší úhyn rýb nezaznamenali. Èasto sa stane, 
že nielen ve¾ká ryba v takýchto lokalitách zostane, ale pri vyšších teplotách sa ryby 
zaènú neresi� a vtedy sú škody ove¾a väèšie. Každý rybár je povinný takéto lokality nahla-
sova� rybárskej stráži a máme aj pravidelné brigády, v rámci ktorých tieto uviaznuté ryby 
premiestòujeme do revírov," hovorí tajomník MsO SRZ Hlohovec Ján Ottinger. Ako doda-
li predstavitelia MsO SRZ Hlohovec, zaplavenie niektorých revírov stojatých vôd z dôvo-
du vzostupu hladiny Váhu priniesol aj záujem o hos�ujúce povolenia do iných organizá-
cií, napríklad Drahoviec, Pieš�an a Trnavy.

Martin Jurèo, foto: -srzhc-
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Jozef Pallay - Jazykovedec na kultúrnej misii v ¼ub¾ane
Potvrdzuje sa, že o ¾uïoch, 
ktorí preslávili svoj rodný regi-
ón vo svete, sa doma neraz 
ani nevie. Platí to aj v prípade 
m l a d é h o  j a z y k o v e d c a ,  
L e o p o l d o v è a n a  J o z e f a  
Pallaya, ktorý v súèasnosti pô-
sobí ako vysokoškolský peda-
góg slovenského jazyka a kul-
túry na Katedre slovenského 
jazyka a literatúry Inštitútu sla-
vistiky Filozofickej fakulty 
Univerzity v ¼ub¾ane. 
Blízkos� dvoch jazykov, a oso-
bitne slovanských, je isto in-
špiráciou aj pre našich jazy-
kovedcov, a tak ich pôsobenie 
v ¼ub¾ane láka akosi viac. 
Slovinèina a slovenèina majú 
v rodine slovanských jazykov 
historicky k sebe ve¾mi blízko, 
aj keï každý patrí do inej sku-
piny. No predsa len slovenèi-
na má jednu zvláštnos� – má 
aj archaické prvky južnoslo-
vanských jazykov. Aj tieto in-
formácie sa môžu dozvedie� 
študenti slovenského jazyka, 
ktorí sa mu rozhodnú venova� 

v Inštitúte slavistiky Filozofickej fakulty Univerzity v slovinskej ¼ublane. S Jozefom 
Pallayom, ktorý v ¼ub¾ane pôsobí takmer desa� rokov, sme sa v jeho pracovni na univerzite 
porozprávali aj o jeho vz�ahu k svojmu rodisku. "Chodil som do hlohovského gymnázia a 
potom som na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave študoval slovenèinu 
a nemèinu. Prijal som ponuku zosta� na tamojšej katedre germanistiky a neskôr som sa uchá-
dzal o miesto lektora slovenského jazyka v zahranièí. V roku 2003 ma komisia na minister-
stve školstva vybrala na lektorát do ¼ub¾any. Po skonèení lektorského obdobia tu pracuje 
ako interný docent slovenskej jazykovedy. "Rodisko je miesto, kam sa každý èlovek rád vra-
cia najmä vtedy, keï už sám cíti, ako starne. Keï som sa narodil, Leopoldov bol iba ve¾kou 
obcou a práve v tom èase sa len stával mestom." Na Leopoldov spomína najmä cez prizmu 
detských hier. "Akýmsi symbolom Leopoldova je pevnos�, a  tá bola asi pre všetkých chlap-
cov ve¾mi dôležitým miestom - pod šancom sme hrávali futbal, magnetmi pre nás bola aj ve-
rešvárska Baòa a Štrkovka," s úsmevom na tvári si spomína jazykovedec. 
Do slovinského hlavného mesta sa dá celkom po¾ahky chodi� aj z bratislavského Devína, 
kde v súèasnosti Jozef Pallay so svojou rodinou  býva. "Vïaka dobrému dia¾niènému prepo-
jeniu je to otázka 4-5 hodín. Nie je víkendu, keï mojich blízkych neprídem pozrie�. V 
Leopoldove totiž bývajú môj brat s rodinou, moja sestra aj mamièka." 

Text a foto: Martin Jurèo
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Diplomat z nášho mesta
Pri mene Rudolfa Zelenaya, ktorý sa v našom meste naro-
dil pred sedemdesiatimi rokmi, môžeme položi� viacero 
upresnení: promovaný historik, dlhoroèný novinár, peda-
góg a diplomat. Dokonca aj cestovate¾ alebo spisovate¾, 
ktorý svoje zážitky uverejnil v nieko¾kých cestopisoch (Ka-
pitoly spod Kapitolu, spolu s manželkou Evou vydali 
knihu Úlet do trópov) a jeho najnovším cestopisom je 
Mojich tridsa�jeden divov s podtitulom Svet od A po Zet.
Ako väèšina starších stredoškolákov z hlohovského regió-
nu aj on maturoval  na "jedenás�roèke" v Hlohovci 
(1957). Roku 1962 promoval na Filozofickej fakulte UK v 
Bratislave a po uplynutí vojenskej prezenènej služby sa 
vrátil do Bratislavy, kde sa zaèala jeho novinárska kariéra. Pracoval ako redaktor v Èeskoslo-
venskom športe, ako hlavný sekretár vo Veèerníku a šéfredaktor v èasopisoch Projekt a 
Slovakia. Bol riadite¾om VITA (Vojenská informaèná a tlaèová agentúra) pri Ministerstve obra-
ny a riadite¾om vydavate¾stva Salus. Žurnalistike sa venoval dvadsa�pä� rokov a zvyšných 
dvadsa� pracoval v diplomatických službách. Roku 1986 nastúpil pracova� na federálne 
ministerstvo zahranièných vecí do Prahy. Ako vedúci dvoch oddelení roku 1988 absolvoval 
Diplomatickú akadémiu v Moskve – kurz pre vedúcich pracovníkov. Od roku 1989 až do 
roku 1992 pracoval vo funkcii prvého tajomníka na Ve¾vyslanectve ÈSFR v bulharskom hlav-
nom meste v Sofii. V rokoch 1997–2000 nastúpil na miesto ve¾vyslanca Slovenskej republiky 
v Taliansku (Rím) s akreditáciou aj pre Maltu a San Marino. V Ríme založil Slovenský kultúrny 
inštitút a otvoril aj honorárne konzuláty SR vo Florencii, Palerme, Terste a na Malte v meste 
Mellieha. Nieko¾ko rokov po skonèení diplomatickej misie v Ríme jeho diplomatické pôso-
benie sa prenieslo do Západnej Afriky, so sídlom v Nigérii a s pôsobnos�ou pre ïalších osem-
nás� afrických štátov. Na tomto poste pôsobil v rokoch 2004–2006.
Rudolf Zelenay ovláda viacero cudzích jazykov (anglický, nemecký, taliansky, španielsky, 
ruský, chorvátsky a bulharský) a precestoval viac ako šes�desiat štátov sveta.
Je ženatý, má dvoch synov. Jeho manželka Eva je známa publicistka a v rokoch 1994–1998 
bola poslankyòou Národnej rady SR.
Na Leopoldov nezabudol. Prejde sa po známych leopoldovských ulièkách, zastaví sa pri rod-
nom dome (oproti domu, kde býval Peška), zájde aj na Trolasky. Keï prechádza okolo domu, 
kde vo¾akedy býval jeho spolužiak Roland Osvald, spomenie si aj na ve¾kolepé bicyklové 
túry okolo Slovenska, ktoré Rolandov otec dvakrát zorganizoval so skupinou trinás� èi štrnás�-
roèných chlapcov. V skupine boli ešte Jožo Messing, Pa¾o Piovarèi a ïalší. S mlados�ou v 
Leopoldove ho spája ešte šport: hrával futbal, volejbal...
V súèasnosti Rudo Zelenay vyuèuje na Filozofickej fakulte UK v Bratislave predmet etiketa a 
protokol a ako publicista spolupracuje s èasopisom TelePlus, kde uverejòuje reportáže zo svo-
jich zahranièných ciest, pretože cestovanie a šport sú jeho dva celoživotné koníèky.
A aké je jeho životné krédo? "Lepšie ¾utova�, že som nieèo zažil, ako ¾utova�, že som nieèo 
nezažil."
Nášmu rodákovi, sedemdesiatnikovi Rudovi Zelenayovi zaželajme pevné zdravie, ve¾a sily 
do cestovania a ostré pero.

Ivan Szabó

Predstavujeme Vám...
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Text a foto: Martin Jurèo
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Dnes sme bohatší o ne-
zvyèajnú skúsenos�, ktorá možno 
povzbudí aj iných. Možno pomôže aj ve-
domos�, že naše zákony chránia všetky druhy 
vo¾ne žijúcich vtákov - èi je to orol, bocian alebo vra-
bec. Toho posledného možno pre svoje nevýrazné perie a 
mylnú predstavu, že je to škodca, nedoceòujeme, a pritom nás 
neopúš�a ani poèas zimy, kedy by si právom zaslúžil našu pozornos�. 
Š�astím nie je teda iba lastovièka, èervienka alebo drozd kráèajúci popri nás, 
keï rý¾ujeme záhradu, ale celkom urèite aj šedivý vrabec h¾adajúci odrobinky na na-
šej zasneženej obloènici. Nezabudnite naò, na okno vám aj on prináša š�astie.

text a foto: Vojtech Moravèík
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Moja svokra im láskyplne hovorí brmbulenky. Od nepamäti majú výsadné postavenie a te-
šia sa nebývalej úcte väèšiny ¾udí v našich konèinách, sú symbolom lásky, zvestovate¾ky jari 
a personifikujú š�astie v dome, ktorý si vyvolia za hniezdisko. Lastovièky. Toto štíhle vtáèa 
vo fraku prináša každoroène pokoj a požehnanie do našej rodiny, akoby to bol prís¾ub š�as-
tia a ochrany obyvate¾om, ktorí dostali èes� prichýli� ich na najintímnejšiu èas� ich každo-
roèného putovania. Je to pre nás èes� by� tak blízko a sledova� pytaèky, stavbu hniezda, kà-
menie a vyvádzanie mladých. Citlivo sledujeme rôzne fázy tohto dvakrát sa opakujúceho 
každoroèného rituálu. Brmbulenky ale bývajú aj dos� tvrdohlavé a my naivní ¾udia sa im 
snažíme vytvori� èo najlepšie podmienky, pretože š�astie je š�astie a niekedy mu treba po-
môc�. Vyrezali sme dieru v skle, aby mali prístup do najlepšej hospodárskej èasti obydlia, 
kde by bol najväèší pokoj, pripravili doštièky a hambálky pre jednoduchšiu stavbu hniezda. 
Lastovièky si však vždy vybrali po svojom tie najnemožnejšie miesta. V die¾nièke, kde je 
otvor na prílet 30 x 30 cm a býva tu lomoz aj dym zo zvárania, v letnej kuchynke a naposle-
dy na žiarivkovom svietidle nad trojtonovým hluèným strojom. Neomylne nám bravúrne lie-
tajú okolo hláv, obèas sa obtrú o naše vlasy a presviedèajú nás, že ich vo¾bu máme rešpek-
tova�, a zároveò sa nemusíme obmedzova�. Jediné, èo prijali, bola umelá mláka s blatom na 
dvore, ktoré im pomohlo na rýchlejšie postavenie hniezda, keï pytaèky trvali pridlho.
No boli aj horšie èasy spred dvoch rokov, keï sa dostali problémy lastovièiek na Slovensku 
aj do hlavných správ. Najmä ve¾mi zlé a chladné poèasie na sklonku leta spôsobilo nedosta-
tok hmyzu a uhynutie množstva mláïat. Stalo sa to i u nás – už vyletené mláïatá neprežili. 
Nevedeli sme pomôc�, pretože lastovièky sa živia výhradne lietajúcim hmyzom. Aj strach 
pred vyrobením väèších škôd nám nedovolil mieša� sa do prirodzeného, aj keï krutého sta-
vu. Tento rok aj ¾udí na Slovensku prikvaèila núdza, celodenné dažde priniesli povodne a 
nás západniarov zachránila pravdepodobne iba Vážska kaskáda. Mimoriadne nepriaznivé 

májové poèasie priviedlo na pokraj prežitia aj naše lastovièky. Nedávno vyliahnutých pä� 
malých krkov nebolo èím kàmi� a hladný krik z hniezda sa ozýval èoraz nástojèivejšie, pre-
tože za celý deò nepriniesli rodièia ani mušku. Koniec bol neodvratný a preto sme sa tento-
raz rozhodli zasiahnu�… V niektorých prípadoch osirelých mláïat vtákov sa na dokrmova-
nie používa varené vajíèko alebo hovädzie mäso, ale v tomto prípade sa nám to zdalo ako 
príliš tvrdá strava. Pre istotu sme telefonicky oslovili Slovenskú ornitologickú spoloènos� / 
BirdLife Slovensko s otázkou adekvátnosti našej snahy. Prekvapivo nás v úsilí pomôc� pod-
porili, pretože poèasie bolo naozaj kritické, odporuèili okrem vareného vajíèka a mäsa aj 
rozmoèenú psiu granulovanú potravu. Výborná rada, povzbudenie odborníkov, pinzeta a ru-
ka v èiernej rukavièke zaèala sýti� š�astie v našom dome. Bolo to ve¾ké zados�uèinenie, keï 
na každý lomoz reagujúce vyhladované, slepé mláïatá zaèali od nás prijíma� potravu. 
Zvláštnu toleranciu sme cítili aj zo strany rodièov, ktorí sa podchví¾ou vracali z márneho le-
tu upršaným Leopoldovom. Bez ve¾kého kriku poèkali, až zlezieme z rebríka, a poupratova-
li hniezdo. Stalo sa nám totiž, že odrobinky granulí popadali do hniezda a lastovièky, ako 
vieme, aspoò zozaèiatku, vynášajú výkaly svojich mladých. Samozrejme, že granule nevy-
niesli, ale zjedli. Mimo hniezda sa ale ponúkanej stravy nedotkli, tak sme zaèali by� menej 
opatrní, aby sme aj pre starých trošku oklamali prírodu. Po troch naj�ažších dòoch sa vyèa-
silo a rodièia prevzali naplno svoje povinnosti. Nepodarilo sa zachráni� všetky, pretože sil-
nejšie tri odtlaèili dve do úzadia a štedré rodièovské zobáky boli prikrátke. Možno sme moh-
li ešte raz zasiahnu� my svojou antikorovou macochou, ale aj tak sme sa opovážili o ve¾ký 
zásah do prirodzeného kolobehu a selekciu medzi chorými a slabšími jedincami sme už po-
nechali na prírodu.
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Tradièný deò detí sa tento rok mimoriadne vydaril. Každoroèné ma¾ovanie na tvár sa tešilo ve¾-
kému záujmu, a tak aj tentokrát behali po Leopoldove malé maèièky, psíèky, motýle a iné zvie-
ratká èi postavy z filmov a z rozprávok. Nafukovacie atrakcie obohatila novinka - hra na gladi-
átorov. Deti sa baranidlami usilovali zhodi� jeden druhého z podstavcov a pri tejto aktivite sa 
dobre zabávali nielen úèinkujúci, ale aj diváci. Nafukovací hrad praskal vo švíkoch, záujem 
bol aj o kone a v prestávke medzi zábavou si každý pochutil na sladkostiach. Psovodi tento 
rok predviedli naozaj zaujímavé ukážky nácviku psov, ktoré vyzerali ako z profesionálneho 
policajného zásahu. Hasièi dorazili na futbalový štadión vo ve¾kom štýle. Húkajúce hasièské 
auto, ktoré svoj príchod oznamovalo poèas celej cesty od mestského úradu až na štadión, a 
muži v uniformách neunikli nikomu. A keï zaèali strieka� z hrubej hasièskej hadice, všetky 
deti sa šmýkali a šantili v hustej pene. Naš�astie nebola zima a bohatý program neohrozilo ani 
poèasie, ktoré de�om uštedrilo darèek v podobe slnka. To po dlhých týždòoch dažïa a zimy 
akoby zázrakom prvý raz vykuklo práve na deò detí. Aj dobré poèasie tak prilákalo do 
Spolkovej záhrady rekordný poèet ¾udí.

morma, foto krv
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Každý sa môže sta� hrdinom. Toto heslo bo- nícke organizácie a spustili "lavínu pro-
lo hlavným motívom projektu Tri dni pre hr- sociálnych èinností, v ktorej nijaký záujem-
dinov, ktorý je súèas�ou cezhraniènej spo- ca nesmie chýba�." Vyvrcholením podujatia 
lupráce slovenských a èeských regionál- bude závereèný festival, ktorý má vytvori� 
nych rád mládeže s názvom Štyri regióny priestor na stretnutie mladých lídrov mlá-
pre mladých 4R4Y. Projekt bol podporený z dežníckych skupín z celého Trnavského kra-
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a je- ja so zástupcami štátnej správy, samosprávy 
ho hlavným cie¾om je vybudovanie spo- a donorov. Do projektu sa mohol zapoji� 
lupráce v oblastiach práce s mládežou, pod- každý, kto je ochotný bez nároku na odme-
pory dobrovo¾níctva, participácie a preven- nu odpracova� tri dni v prospech iných.
c ie  soc iá lno-pato log ických javov.  V rámci projektu bolo možné realizova� aké-
Organizátormi sú Rada mládeže Trnavského ko¾vek aktivity, ktoré sú prospešné pre oko-
kraja, Rada mládeže Trenèianskeho kraja lie, mesto, ¾udí. Napríklad èistenie verejné-
SPEKTRUM – Krajská rada dìtí a mládeže ho priestranstva, výsadba stromov èi rôzne 
Zlínskeho kraje a Juhomoravská rada dìtí a opravy a drobné rekonštrukcie, ale aj po-
mládeže. Projekt teda spája štyri susediace moc starším a chorým, organizácia športo-
kraje a je rozdelený na štyri hlavné aktivity vého èi kultúrneho podujatia a podobne. Aj 
(konferencie, internetový portál, manuál par- mesto Leopoldov sa zapojilo do tohto pro-
ticipácie a podujatie Tri dni pre hrdinov). jektu. Ako nám povedala pracovníèka mest-
Každá krajská rada zastrešuje jednu aktivitu. ského úradu Kristína Vachanová, do projek-
Rada mládeže Trnavského kraja, ktorá je tu sa zapojili skauti a niektorí mladí ¾udia
hlavným organizátorom podujatia Tri dni z iných mládežníckych skupín pod vedením 
pre hrdinov na tri dni (16. – 18.6.), spojila miestnej kapely. Podujali sa na ma¾ovanie in-
deti a mládež všetkých štyroch krajov teriéru klubu pod kinom, ktoré zvládli ve¾mi 
dobrovo¾níckou èinnos�ou. Organizátori do rýchlo a kvalitne. 

M. Moravèíková, foto K. Vachanová akcie zapojili školy, obce, detské èi mládež-
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nákladnej doprave za pomoci moderných Štát teda plánuje v najbližších rokoch inves-
technických zariadení a výpoètovej techni- tova� do výstavby nových terminálov inter-
ky. V Európe je intermodálna preprava neod- modálnej (kombinovanej) prepravy v rámci 
lúèite¾ným prvkom dopravnej politiky hlav- Operaèného programu Doprava takmer 121 
ne z dôvodu znižovania negatívnych úèin- miliónov eur. Z toho väèšia èas� investícií 
kov cestnej dopravy na životné prostredie a má by� prefinancovaných z európskych 
zvyšovanie bezpeènosti cestnej premávky. prostriedkov a zvyšná položka z domácich 
Postupne sa dostáva aj na Slovensko a ešte zdrojov. V príprave sú projekty výstavby šty-
aktuálnejšia je aj v súvislosti s problémami, roch terminálov na železnici v Žiline, 
ktoré vznikajú ve¾kým množstvom kamió- Košiciach, Bratislave a Leopoldove. V ro-
novej dopravy na cestných komunikáciách. koch 2012 až 2014 majú by� cez súèasný 
Investícia do verejného terminálu intermo- program Doprava postavené tri z nich. 
dálnej prepravy Bratislava-Pálenisko by ma- Terminály majú prevádzkova� Železnice 
la dosiahnu� takmer 47,3 milióna €. Slovenskej republiky. Plánované investície 
Zámerom investície je pod¾a jeho navrho- ako megalomanské a nepotrebné však spo-
vate¾a, teda Ministerstva dopravy, pôšt a tele- chybòuje spoloènos� Metrans Praha, ktorá 
komunikácií SR, napojenie terminálu na sa špecializuje na rozvoj kombinovaných 
Dunajskú vodnú cestu, na ústrednú náklad- prepráv. Pod¾a generálneho riadite¾a spo-
nú železniènú stanicu a na dia¾nicu D1 loènosti Jiøího Sameka sa štát vrhá do podni-
Bratislava - Žilina. Tento terminál by okrem kate¾skej sféry, kde nemá absolútne žiadne 
základných terminálov v Žiline a Košiciach skúsenosti. Ako dodal, v 90. rokoch minulé-
mal by� umiestnený práve v Leopoldove a ho storoèia Slovensko investovalo do termi-
mal by tvori� základnú infraštruktúru po- nálov kombinovanej prepravy v Dobrej, 
trebnú pre rozvoj intermodálnej prepravy Ružomberku, Nových Zámkoch a vagónov 
na Slovensku. viac než 35 mil. eur, prièom efekt týchto in-
Štart výstavby je naplánovaný na marec bu- vestícií bol nulový. Samek vyslovil predpo-
dúceho roka. Terminál by mal by� vybudo- klad, že premrhané môžu by� aj peniaze plá-
vaný v existujúcom prístave v Bratislave, v nované na nové terminály v Žiline, 
lokalite Pálenisko. Varianty jeho výstavby Košiciach, Bratislave a Leopoldove. 
spoèívajú v postupnej alebo ucelenej vý- Zvýšenie objemu kombinovanej dopravy s 
stavbe, prièom rozhodujúcim faktorom je využitím železnice pod¾a neho umožní za-
problematika majetkovo-právneho vyspo- vedenie výberu mýta ako aj zníženie po-
riadania pozemkov potrebných pre výstav- platkov za nákladnú prepravu po železnici.

(maju)bu terminálu.

nuje investova� do výstavby dvoch nových Prišli aj do Leopoldova 
energetických zariadení 60 miliónov eur, 
prièom jeden zo svojich závodov by mal vy-
rás� v Leopoldove. Kogeneraèné jednotky 
(kogenerácia je kombinovaná výroba tepla 
a elektrickej energie, sú to elektrické zdro-
jové agregáty s motorom na plyn a so sústa-
vou výmenníkov na súèasnú výrobu elek-
trickej energie a tepla) by mali vyrába� elek-
trickú energiu a paru prostredníctvom bio-Infomobil, špeciálne upravený autobus na 
palív. pojazdné informaèné centrum pre mladých 
”Projekty sme už predložili na posúdenie ¾udí, ktorý pred troma rokmi zriadilo 
vplyvov na životné prostredie. S výstavbou Združenie informaèných a poradenských 
kogeneraèných jednotiek by sa malo zaèa� centier mladých  v SR so sídlom v Prievidzi, 
už v tomto roku, prièom ukonèenie výstav-sa v júni opä� vydal na cestu. Zavítal do náš-
by je naplánované o rok neskôr,” informo-ho mesta, ale aj do Handlovej, Nitry, 
vala spoloènos�. Podnik okrem toho plánuje Banskej Bystrice a poèas prázdninových me-
vybudova� aj kogeneraènú jednotku na bá-siacov bude k dispozícii aj úèastníkom let-
ze využitia odpadového tepla v spoloènosti ných hudobných festivalov ako Pohoda, 
Kovohuty Krompachy. V súèasnosti tento Papuèa fest a pod. V tomto informaènom 
projekt prechádza schva¾ovacím stavebným centre na kolesách mladí ¾udia nájdu infor-
konaním. Jednu bioplynovú elektráreò plá-mácie z viacerých oblastí. Napríklad o mož-
nuje spoloènos� postavi� v Leopoldove. Tá nostiach pracova� doma èi v zahranièí, 
by si mala vyžiada� investíciu vo výške zhru-dozvedia sa, ako správne napísa� žiadosti, 
ba 15 miliónov eur. Nová bioplynová elek-životopis alebo motivaèný list. Získajú in-
tráreò by mala ma� výkon 3,6 megawattu. formácie v otázkach formálneho aj nefor-
Biopalivo bude tvori� zmes drevnej štiepky málneho vzdelávania, využívania vo¾ného 
a šrotu repky olejnej. Bioplynová elektráreò èasu, ¾udských práv, týrania a zneužívania 
sa bude nachádza� na pozemkoch, ktoré mladých ¾udí, ale aj v oblasti drogovej pre-
vlastní spoloènos� Slovenské liehovary a li-vencie èi HIV/AIDS (napríklad v otázkach 
kérky Leopoldov.používania prezervatívov a prevencii cho-

(maju)rôb prenosných sexuálnym stykom). Okrem 
toho v Infomobile nájdu aj všetky informá- Pribudnú� má moderný 
cie o Európskej únii a medzinárodnej spo- terminál, pražská spo-
lupráci. Je však k dispozícii aj staršej gene-

loènos� ho spochybòujerácii. V predpoludòajších hodinách, keï bo-
Èo je to intermodálna preprava? S týmto ter-li študenti ešte v škole a ïalší mladí ¾udia v 
mínom sa stretávame èoraz èastejšie najmä práci, venovali sa v autobuse aj seniorom, 
v súvilosti s úsilím o kombinovanie mož-ktorí prišli i s vnúèatami nauèi� sa pracova� s 
ností dopravy s cie¾om jej zrýchlenia, skva-poèítaèom a vyh¾adáva� informácie na in-
litnenia a zníženia negatívneho vplyvu na ternete.  
životné prostredie – ide o prepravu viacerý-(maju)
mi druhmi dopravy pomocou tej istej nákla-Nová firma investuje
dovej jednotky kombinovanej dopravy bez 

do výroby elektriny manipulácie s jej obsahom poèas prepravy. 
Rozvoj dopravy vo svete je charakterizova-z biopalív v Leopoldove
ný maximálnym úsilím zvyšova� rýchlos�, Spoloènos� Cheneko, ktorá má už nieko¾ko-
spo¾ahlivos� a presnos� dodania tovarov v roèné skúsenosti na slovenskom trhu, plá-
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Nemusím by� veriaci, aby som túto odvekú pravdu v titul-
ku akceptoval. ¼udská doèasnos� je jedným s najväèších 
a zároveò naj�ažšie prijímaným imperatívom v našom ži-
vote. Napriek jeho bezprecedentnej platnosti je smr� 
zdrojom tajomna a stároèia aj zdrojom ¾udského vzdoru, 
èi už na poli pragmatickom alebo duchovnom. Od nepa-
mäti je pre èloveka lákavá predstava ví�azstva nad smr�ou 
ideou vzniku mnohých náboženstiev. Nie je to inak ani 
dnes. Je príjemné oddáva� sa predstave nekoneènej exis-
tencie a tomu mnohí podriadia aj svoj doèasný telesný ži-
vot. Ten je ohranièený narodením a smr�ou a oba tieto 
medzníky majú obrovský vplyv nielen na aktéra samého, 
ale aj jeho okolie.
V mladosti som stretnutie so smr�ou vnímal iba okrajovo, 
možno to patrilo do jedného z prirodzených obranných 
mechanizmov, ktoré nám zväèša detstvo a dospievanie 
idealizujú. Pribúdajúcimi rokmi sa prítomnos� konca stá-
va nástojèivejšia, pretože sa s majestátom smrti stretáva-
me èastejšie, a aj vyrovnávanie sa s odchodom blízkych 
je èoraz �ažšie. Nedávno uplynulo desa� rokov, èo som 
odprevádzal svojho švagra na poslednej ceste na leopol-
dovskom cintoríne. S jeho smr�ou sa neviem zmieri� dote-
raz, ale rozlúèka s ním, aj keï akoko¾vek �ažká, mi pripa-
dala pokojná a dôstojná. Prispela k tomu akási rodinná at-
mosféra, ktorá panovala aj v dome smútku aj poèas po-
hrebných obradov, aj dobre zvládnutá postupnos� a bez-
chybná katolícka liturgia. Následná zádušná omša bola 
pre veriacich vyvrcholením pietnej spomienky a vyjadre-
ním nádeje v zmysle ich životného presvedèenia.
Po rokoch prišli ïalšie rozlúèky, pri ktorých už slovo po-
kojné a dôstojné použi� nemôžem. Je udivujúce, že zá-
sadnú zmenu spôsobilo nepochopite¾né a z môjho po-
h¾adu samo¾úbe nariadenie o zmene postupnosti liturgic-
kých obradov pri pohreboch. Keï som odprevádzal svoj-
ho druhého švagra, pripadal som si ako štvaná zver. 
Zádušná omša hodinu pred samotným pohrebom na viac 
ako kilometer vzdialenom cintoríne a dlhá kázeò spôso-
bili, že mnohí úèastníci omše sa nedokázali vèas presu-
nú� do domu smútku. Nemohli sa ani posledným poh¾a-
dom rozlúèi� s blízkou osobou, pretože èas zaèiatku plá-
novaného pohrebu vypršal. Nie všetci úèastníci pohrebu 
bývajú veriaci, alebo nie sú prítomní na obradoch v kos-
tole, a  je preto neetické, ak èakajú na najbližšiu rodinu, 
ktorá paradoxne prichádza k zosnulému posledná a nie-
kedy už neskoro. Ve¾mi podobný scenár sa naplnil ne-
dávno pri rozlúèke s mojím svokrom. Vrcholom však bol 

pohreb  príkladnej božej služobníèky, bývalej hlavnej 
horlite¾ky leopoldovského ružencového bratstva. Myslím 
si, že za svoju celoživotnú obetu Bohu si zaslúžila dôstoj-
nejší obrad nielen v kostole, ale najmä v dome smútku, 
keï boží služobník zaèal obrad napriek tomu, že ešte ne-
bola prítomná rakva so zosnulou. Bolo to prinajmenšom 
nezvyèajné. Ospravedlnením nie sú ani starosti s prípra-
vami birmovky, navyše ak nariadenie o zmene postup-
nosti pohrebných obradov vyšlo apriórne už dávno z naj-
vyšších cirkevných miest.
Nedávno mi prestal do schránky chodi� propagaèný mate-
riál istého ve¾kého obchodného re�azca. Vraj preto, že 
som neuskutoènil v predošlom kvartáli dostatoène ve¾ký 
nákup. Iba som sa usmial s tým, že už asi nièomu nerozu-
miem. Mal som pocit, že propagácia má pritiahnu� práve 
sporadických kupujúcich, a nie tých, èo prídu aj bez 
reklamy. Istá paralela s pôsobením katolíckej cirkvi mi, 
bohužia¾, v tejto súvislosti napadla. Mnohé konzervatív-
ne a nepopulárne opatrenia pôsobia èasto kontraproduk-
tívne. Nie som Leopoldovèan ale väèšinu èasu žijem
v Leopoldove v pomerne religióznej rodine a napriek 
svojmu svetonázoru, alebo práve preto, tieto veci citlivo 
sledujem. Registrujem aj ve¾kú mieru nespokojnosti s rôz-
nymi opatreniami búrajúcimi zvyky miestnych ¾udí, kto-
rými si budujú príjemnú atmosféru v Božom stánku. 
Neustále sa meniaci duchovní, ktorí ani nevedia alebo ne-
chcú nadviaza� neformálnu diskusiu o potrebách svojich 
oveèiek. Prídu na pár rokov, niekedy nahnevaní, že ich 
presúvajú z miesta na miesto a uplatòujú hlava-nehlava 
svoje názory. Èi je to snaha znepriechodni� sakristiu posu-
nutím obradného stolu, pokusy o zrušenie lavièiek pre de-
ti, alebo nechu� zoznámi� sa s miestnymi pomermi, 
prispievajú k vyháòaniu deti aj dospelých zo spoloèen-
stva miestnych veriacich.  Nechcem tým poveda�, že by 
veriaci svoju vieru strácali. Naopak. Zaèínajú chápa�, že 
pre úèas� na nebeskom krá¾ovstve nemôžu by� podstatné 
malicherné nariadenia a príkazy, ktoré nezoh¾adòujú aj 
ich potreby. A tí, ktorí nemajú odvahu polemizova� s cir-
kevnými nariadeniami, v mnohých prípadoch radšej 
navštevujú iné farnosti, ktoré vo väèšej miere dbajú aj na 
¾udské potreby. 

Hovorí sa, že náboženstvo nie je demokracia. Nieèo na 
tom je, aj keï to zaváòa totalitou. Ak však akáko¾vek dog-
ma aspoò v zásadných veciach nebude zoh¾adòova� po-
treby života, napríklad aj prejavom náležitej úcty a poko-
ry pred smr�ou, prestane by� pre mnohých atraktívnou.

Vojtech Moravèík

Možno by staèilo na chví¾u presta� káza� 
a zaèa� rozhovor...
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Skutoèný príbeh

Svet láska matiek premieòa

Skutoèný príbeh
Keï píšem tieto riadky a splietam rôzne súvislosti a pohnútky ¾udského konania voèi svojim 
blížnym, odrazu ma prekvapí otázka môjho vnútorného hlasu: "A èo ty? Máš za sebou tiež 
nejaký dobrý skutok?"
Istá dáma raz vstúpila do obchodu s hraèkami. Všimla si asi pä�roèného chlapèeka, ktorý 
stál celkom sám pri polièke s bábikami. Keï sa k nemu priblížila, zah¾adel sa na òu a ona sa 
mu prihovorila: "Si tu sám? Chceš si kúpi� bábiku? Veï chlapci sa s bábikami nehrávajú..." 
Chlapec vysvetlil, že je v obchode s babkou: "Chcem kúpi� bábiku pre svoju sestrièku, ale 
mám málo peòazí..." Chlapec sa znovu uprene zadíval na dámu a povedal: "Moja sestrièka 
ve¾mi túžila ma� bábiku, ale už je v nebíèku, tak by som jej ju chcel posla�." Dáme vyhàkli z 
oèí slzy. Vytušila nieèo, èo sa jednoducho nedá vyjadri� slovami. Chlapèek však pokraèo-
val: "Moja mamièka havarovala autom. Ocko mi povedal, že už èoskoro pôjde za sestriè-
kou do nebíèka." Dáma vybrala z peòaženky dvadsa� eur, vložila ich chlapèekovi do dlane 
a ponáh¾ala sa preè za svojimi povinnos�ami. O tri dni sa konal pohreb chlapcovej mamiè-
ky. Dáma tiež prišla, ale o èosi skôr, kým zatvoria rakvu. Pri zopätých rukách zosnulej ma-
mièky obtoèených ružencom ležala bábika, ktorú má v nebíèku odovzda� svojej dcérke. 

Modlitba za dospelé die�a
"Prestaòte plaka� a utrite si slzy, všetko, èo ste urobili pre svoje deti, nezostane bez odmeny."

(Jer 31, 16)

Prosím nášho Pána o požehnanie pre teba, moje die�a. Odišlo si z domu a si odkázané sa-
mo na seba. Nech �a žehná Boh, keï sa ráno prebúdzaš, a po celý deò nech chráni tvoje te-
lo, dušu i ducha. Nech kráèa s tebou, keï ja už s tebou ís� nemôžem. Nech žehná miesta, 
kde žiješ a pracuješ, a nech prejaví svoju milujúcu úèas�, ako som kedysi prejavovala ja, 
keï som sa tak èasto pýtala, kde si bol a s kým. Nech žehná cesty, po ktorých chodíš, a všet-
kým, ktorí cestujú s tebou. Nech žehná tvojmu hospodáreniu a uèí �a ve¾korysosti voèi tým, 
ktorí majú menej ako ty. Nech �a vedie po pravdivých cestách a nech ti pripomína, že máš 
vždy zo svojho dáva� to najlepšie a potreby druhých klás� pred svoje vlastné. Nech �a uèí od-
púš�a�, ako sme si mi dvaja èasto odpúš�ali navzájom, keï si spravil chybu a ja som �a kar-
hala. Keï som povedala "nie", a ty si to nechápal. Nech �a Boh obdarí poznaním jeho Lásky, 
ktorá �a chráni a osvecuje pred tebou tvoju cestu, ako mi dal pozna�, že si v bezpeèí, v tieni 
jeho krídel. Nech rastieš vo svojich vz�ahoch s Pánom, nech sa ti dostane š�astnej istoty v 
poznaní, že On �a vo svojej láske nikdy nesklame, nikdy �a neopustí a vždy bude blízko, 
aby �a utíšil. Nech ti dá Pán pozna�, že ja si nerobím starosti, lebo viem, že si v bezpeèí, v ru-
kách jedinej osoby, o ktorej viem, že �a miluje viac ako to dokážem ja. Amen.

Pripravila Gitka Bayerová
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Napísali o nás... 
...v roku 1972
Rastie železnièný uzol 
Leopoldovská železnièná stanica je rušná celý deò. Vlaky prichádzajú takmer zo všetkých 
kútov a hneï zasa odchádzajú. ¼udia s kuframi a batožinou si sotva staèia zvlaži� v bufete 
hrdlo studeným pivom a už sa musia náhli�, aby nezmeškali svoj vlak. Vôbec nemajú èas na 
to, aby chví¾u postáli, zadívali sa do "dlane" tohto tichého mesteèka. Zaiste by sa dozvedeli 
všelièo zaujímavého o živote ¾udí, ktorých krédom sa stala snaha pretvori� a od základu zme-
ni� život tohto dôležitého "železnièného uzla". 
Naozaj, obyvatelia mesteèka Leopoldov venovali osobitnú pozornos� vo vo¾bách navrhova-
ným poslancom a aktivistom. Snaží sa vytvori� akcieschopný kolektív ¾udí, oddaných veci 
socializmu, politike KSÈ, ¾udí èestných a pracovitých, u ktorých je záruka, že povedú ich 
mesto k ïalším dobrým výsledkom. Vypracovali si ve¾mi bohatý a pestrý volebný program, 
ktorý je vyjadrením cie¾ov ïalšieho rozvoja socialistickej spoloènosti i stále väèšieho uspoko-
jovania hmotných a kultúrnych potrieb ¾udu mesteèka Leopoldov. Je teda vidie�, že obèania 
vsadili na správne tromfy...
V plnení svojho volebného programu sa zamerali predovšetkým na výstavbu a skráš¾ovanie 
životného prostredia. Vzh¾adom na to, že v mesteèku je kritická situácia na úseku miestnych 
komunikácií, vynaložili maximálne úsilie práve v tomto smere. Buduje sa Gucmanova ulica 
ako prístupová cesta na mestský cintorín k novopostavenému Domu smútku s celkovým 
nákladom asi 711 000 korún. Robia aj nové oplotenie a osvetlenie cintorína v hodnote okolo 
200 000 korún. Investièná výstavba sa nezastavila ani na Dukelskej ulici spojená s rekonštruk-
ciou verejného osvetlenia v náklade cca 800 000 korún. V hodnote 750 000 korún bol dokon-
èený aj Obchod s obuvou, ktorý sa v súèasnej dobre vybavuje vnútorným zariadením a v prie-
behu mesiaca novembra bude daný do prevádzky. Vybudovali tiež Predajòu drobného a spo-
trebného tovaru v náklade 50 000 korún a dokonèila sa výstavba 45 bytových jednotiek. 
Jednou z najväèších starostí orgánov MsNV v Leopoldove je však vybudovanie mestského vodo-
vodu, kanalizácie a plynovodu. V tomto smere sa však Leopoldovèania budú musie� obrni� 
trpezlivos�ou, kým sa toto všetko podarí uskutoèni�, nako¾ko si akcia vyžiada znaèné investície.
Súèas�ou skráš¾ovania a zve¾aïovania životného prostredia je i budovanie a udržiavanie 
verejných parkov a zelene. Zelené pásy sa objavujú na Gucmanovej ulici, v okolí nového teni-
sového dvorca, materskej školy, Obvodného oddelenia VB, železniènej stanice i ïalších pri-
¾ahlých priestorov, nachádzajúcich sa pozdåž miestnych komunikácií. 
V rámci akcie "Z" obyvatelia Leopoldova urobili ve¾ký kus práce na tenisových dvorcoch, 
ktoré už oplotili, na hádzanárskom i futbalovom ihrisku, kde nielen upravili hraciu plochu, 
ale inštalovali i osvetlenie a osadili lavièky. Uskutoènili tiež asanáciu starého družstevného 
majera. Na upravenej ploche o výmere 1,5 hektára zamýš¾ajú vybudova� zdravotnícke stre-
disko. 
Po zriadení odboru výstavby pri MsNV v Leopoldove poèítajú aj s vyriešením architektonic-
kého vzh¾adu a výstavby celej aglomerácie Hlohovec-Leopoldov a celého okolia.
Dúfajme, že sa im tieto smelé plány podaria. Držíme im preto tuho palce...

Rudolf Neštepný (Hlas ¾udu, 2.12.1972)

Nabudúce: Trojdòové mesto  (Ro¾nícke noviny, 2. 2. 1971)
Èlánky uverejòujeme bez redakèných úprav.
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Skutoèný príbeh
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Napísali o nás... 
...v roku 1972
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70-roèní
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a Eva Miková Jozef Grajciar
Agneša Habiòáková 94-roèná

Margita TaffernerováAlojz Jurena
Zoltá KysuckýNaši jubilanti

Ing. Miroslav Richter Srdeène blahoželáme!
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Miroslav KuzmaPavol Fischer
Helena LehotskáJán Galo
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80-roèníMária Ondrigová

Pavlína BenkováDanica Pòaèeková
Antónia Marcinková Spracované dòa 17.6.2010, Mgr. ¼udovít Prokop
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Dorastu sa darí v jarnej èasti ešte lepšie!Naši futbalisti sa na jarnú sezónu pripravova-
Náš dorast opúš�al jesennú èas� sú�aže z pek-li aj v zime. Od konca januára do zaèiatku 
ného šiesteho miesta spomedzi šestnástich marca odohrali 5 priate¾ských stretnutí s muž-
klubov, no v polovici júna v priebežnej tabu¾-stvami OŠK Šulekovo, FK Rumanová, TJ 
ke už zaslúžene trónil na štvrom mieste s 50 Alekšince a Slovan Èerveník. V zápasoch let-
bodmi (K: 30, V: 16, R: 2, P: 12, skóre 49:45) nej èasti farby MTK zastupujú v bráne 
pred dorastom Novák, Zentivy Hlohovec a Vladimír Hornáèek, v obrane Stanislav 
Skalice. Dorastencom Leopoldova a vedeniu Enderle, Ján Kršòák, Tibor Holík, Peter 
klubu držíme palce, aby im doterajšia práca Viskup a Michal Gažoviè, v útoku Mário 
a nasadenie prinášali ïalšie úspechy aj v Harman, Michal Hargaš, Juraj Brodek a zo 
podobe pevného ukotvenia klubu na prvých zálohy Branislav Krajèoviè, Ladislav Svitek, 
troch prieèkach.Michal Krilek, Stanislav Lukáèik, Tomáš 
Dorast nastupuje v IV. lige SZ – dorast v sezó-Ondriga, Peter Drinka. Mužstvo vedú Ivan 
ne 2009/2010 v zložení: brankár: Michal Hegedüš a Ing. Martin Nosál.
Juran, v obrane Patrik Halják, Miloš Zachar, 
Róbert Ješko; v útoku Marco Galbièka, V aktuálnej tabu¾ke oblastných majstrovstiev 
Tomáš Šèasný, Kristián Bunèík, Lukáš Tvrdý; Trnava 2009/2010 sú leopoldovskí muži na 
zo zálohy Denis Ajpek, Martin Kollár, Patrik 11. mieste s 34 bodmi (K: 29, V: 9, R: 7, P: 13; 
Vanèo, Juraj Pobjecký, Martin Štefunko, skóre 42:41), èo leopoldovských fanúšikov 
Milan Žemla a Dávid Vrabec. O èinnso� ve¾mi neteší, pretože jesennú èas� opúštali zo 
klubu sa organzátorsky starajú Mgr. Richard sympatickejšieho siedmeho miesta v tabu¾-
Slovák, Juraj Križan, Ing. Marián Ajpek a ke. Sezóna však pokraèuje ïalej a veríme, že 
Peter Šèasný.tento vývin sa podarí našim mužom zvráti�. 
Vo februári v rámci prípravy klub odohral 5 Výsledky doteraz odohraných 14 zápasov 
prípravných zápasov s OŠK Križovany, OFK uvádzame v skrátenom preh¾ade:

14.3. TJ Iskra Horné Orešany Drahovce, ŠK Blava Jaslovské Bohunice a 
– MTK Leopoldov1:0 MFK Skalica. Výsledky doteraz odohraných 

21.3 MTK Leopoldov 15 zápasov uvádzame v spravodajskej skrat-
– TJ Družstevník Siladice  0:1 ke:

28.3. TJ Družstevník Zavar 14.3. OŠK Trenèianske Stankovce
– MTK Leopoldov 4:0 – MTK Leopoldov 1:0

4.4. MTK Leopoldov – TJ Slovan Ostrov 3:0 20.3. MTK Leopoldov – MFK Nováky 2:1
11.4. OFK H. Otrokovce 27.3. MFK Nová Dubnica

- MTK Leopoldov 4:3 - MTK Leopoldov 3:0
18.4. MTK Leopoldov – OŠK Šulekovo 0:0 3.4. MTK Leopoldov
24.4. OŠK D. Krupá - MTK Leopoldov 1:2 – ŠKF Baník Handlová 0:2
2.5. MTK Leopoldov – OŠK Križovany 0:4 11.4. OŠK Dolná Krupá - MTK Leopoldov 1:2
9.5. Družstevník Zvonèín 17.4. MTK Leopoldov

- MTK Leopoldov 1:1 – FC Zentiva Hlohovec 2:0
23.5. TJ Družstevník Brestovany 24.4. Ve¾ké Kosto¾any - MTK Leopoldov 5:2

- MTK Leopoldov 2:1 2.5. LR Crystal Led. Rovné
26.5. MTK Leopoldov - MTK Leopoldov 2:1

– TJ Družstevník Špaèince 3:0 8.5. MTK Leopoldov – MFK Skalica 2:1
30.5. OFK Buèany - MTK Leopoldov 2:1 15.5. Spartak Bánovce n Bebravou
6.6. MTK Leopoldov - MTK Leopoldov 3:1

– Vinohradník Suchá n Parnou 4:0 22.5. MTK Leopoldov
13.6. ŠK Cífer - MTK Leopoldov 2:2 – ŠK Vegum Dolné Vestenice 2:0

30.5. OTJ Moravany n V. túžbu ukáza� sa aj ako ví�azi. V tretej skupi-
- MTK Leopoldov 1:3 ne sa stretávajú so žiackymi družstvami ŠK 

6.6. MTK Leopoldov – MFK Ilava 3:0 Blava Jaslovské Bohunice a OŠK Šúrovce. Aj 
10.6. TJ Plevník-Drienové keï tabu¾ku 3. skupiny žiakov uzatvárajú na 

- MTK Leopoldov 1:0 tre�om mieste (V: 0, R: 0, P: 12, skóre 9:89), 
13.6. MTK Leopoldov veríme, že na ich kontá pribudnú už èosko-

– ŠK Rapid Hrnèiarovce 3:1 ro aj také povzbudzujúce góly, ktoré ich 
posunú v športovom súperení. 

Našim žiakom sa nedarí tak, ako by si aj S použitím stránky www.mtkleopoldov.leonet.sk 
sami želali, ale treba oceni� ich dravos� a pripravil -juh-

V jarnej èasti sú�a�e napreduje dorast
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Róbert Ješko; v útoku Marco Galbièka, V aktuálnej tabu¾ke oblastných majstrovstiev 
Tomáš Šèasný, Kristián Bunèík, Lukáš Tvrdý; Trnava 2009/2010 sú leopoldovskí muži na 
zo zálohy Denis Ajpek, Martin Kollár, Patrik 11. mieste s 34 bodmi (K: 29, V: 9, R: 7, P: 13; 
Vanèo, Juraj Pobjecký, Martin Štefunko, skóre 42:41), èo leopoldovských fanúšikov 
Milan Žemla a Dávid Vrabec. O èinnso� ve¾mi neteší, pretože jesennú èas� opúštali zo 
klubu sa organzátorsky starajú Mgr. Richard sympatickejšieho siedmeho miesta v tabu¾-
Slovák, Juraj Križan, Ing. Marián Ajpek a ke. Sezóna však pokraèuje ïalej a veríme, že 
Peter Šèasný.tento vývin sa podarí našim mužom zvráti�. 
Vo februári v rámci prípravy klub odohral 5 Výsledky doteraz odohraných 14 zápasov 
prípravných zápasov s OŠK Križovany, OFK uvádzame v skrátenom preh¾ade:

14.3. TJ Iskra Horné Orešany Drahovce, ŠK Blava Jaslovské Bohunice a 
– MTK Leopoldov1:0 MFK Skalica. Výsledky doteraz odohraných 

21.3 MTK Leopoldov 15 zápasov uvádzame v spravodajskej skrat-
– TJ Družstevník Siladice  0:1 ke:

28.3. TJ Družstevník Zavar 14.3. OŠK Trenèianske Stankovce
– MTK Leopoldov 4:0 – MTK Leopoldov 1:0

4.4. MTK Leopoldov – TJ Slovan Ostrov 3:0 20.3. MTK Leopoldov – MFK Nováky 2:1
11.4. OFK H. Otrokovce 27.3. MFK Nová Dubnica

- MTK Leopoldov 4:3 - MTK Leopoldov 3:0
18.4. MTK Leopoldov – OŠK Šulekovo 0:0 3.4. MTK Leopoldov
24.4. OŠK D. Krupá - MTK Leopoldov 1:2 – ŠKF Baník Handlová 0:2
2.5. MTK Leopoldov – OŠK Križovany 0:4 11.4. OŠK Dolná Krupá - MTK Leopoldov 1:2
9.5. Družstevník Zvonèín 17.4. MTK Leopoldov

- MTK Leopoldov 1:1 – FC Zentiva Hlohovec 2:0
23.5. TJ Družstevník Brestovany 24.4. Ve¾ké Kosto¾any - MTK Leopoldov 5:2

- MTK Leopoldov 2:1 2.5. LR Crystal Led. Rovné
26.5. MTK Leopoldov - MTK Leopoldov 2:1

– TJ Družstevník Špaèince 3:0 8.5. MTK Leopoldov – MFK Skalica 2:1
30.5. OFK Buèany - MTK Leopoldov 2:1 15.5. Spartak Bánovce n Bebravou
6.6. MTK Leopoldov - MTK Leopoldov 3:1

– Vinohradník Suchá n Parnou 4:0 22.5. MTK Leopoldov
13.6. ŠK Cífer - MTK Leopoldov 2:2 – ŠK Vegum Dolné Vestenice 2:0

30.5. OTJ Moravany n V. túžbu ukáza� sa aj ako ví�azi. V tretej skupi-
- MTK Leopoldov 1:3 ne sa stretávajú so žiackymi družstvami ŠK 

6.6. MTK Leopoldov – MFK Ilava 3:0 Blava Jaslovské Bohunice a OŠK Šúrovce. Aj 
10.6. TJ Plevník-Drienové keï tabu¾ku 3. skupiny žiakov uzatvárajú na 

- MTK Leopoldov 1:0 tre�om mieste (V: 0, R: 0, P: 12, skóre 9:89), 
13.6. MTK Leopoldov veríme, že na ich kontá pribudnú už èosko-

– ŠK Rapid Hrnèiarovce 3:1 ro aj také povzbudzujúce góly, ktoré ich 
posunú v športovom súperení. 

Našim žiakom sa nedarí tak, ako by si aj S použitím stránky www.mtkleopoldov.leonet.sk 
sami želali, ale treba oceni� ich dravos� a pripravil -juh-

V jarnej èasti sú�a�e napreduje dorast



Foto: K. Vachanová, V. MoravèíkFoto: K. Vachanová, V. Moravèík
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