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Novej komunikácie sa koneène doèkajú obyvatelia Bernolákovej ulice, ktorí na òu roky tr-
pezlivo èakali. Uskutoènenie tohto projektu však bolo závislé práve od kanalizácie tejto uli-
ce. Referentka investiènej oblasti mestského úradu Mgr. Jana Janèárová nás informovala o to-
m, že po dobudovaní uliènej kanalizácie ešte v tomto roku, ak to poèasie a technické mož-
nosti dovolia, zaènú na tejto ulici s budovaním jednosmernej cesty s vjazdami do dvorov èi 
domov. Po novej komunikácii sa bude jazdi� v smere od Hlohovskej cesty (mestského úra-
du) okolo pošty s výjazdom na štátnu cestu a úsek medzi poštou a okolo mäsiarstva k tržnici 
zostane zónou bez automobilovej premávky. Povrch cesty bude v tomto úseku tvorený zám-
kovou dlažbou. Na tomto riešení sa na mimoriadnom augustovom zastupite¾stve dohodlo 
vedenie mesta a poslanci po dlhšej diskusii o technických otázkach financovania odobrili aj 
s tým súvisiace zmeny v rozpoète mesta. Investíciu vo výške vyše takmer 200 tísíc eur (5,8 
milióna korún) by malo zvládnu� mesto samo z tohtoroèných rozpoètovaných prostriedkov, 
no zatia¾ nie je isté, ako sa budú v rozpoète napåòa� podielové dane. 

Po parlamentných vo¾bách nás v tomto roku èaká ešte dvojo volieb – referendum, ktoré ini-
ciovala Sloboda a Solidarita a ktoré prezident I. Gašparoviè stanovil na sobotu 18. septem-
bra a obèania by v òom mali odpoveda� na šes� otázok, dotýkajúcich sa napríklad zrušenia 
koncesionárskych poplatkov za príjem vysielania Slovenskej televízie a Slovenského roz-
hlasu, zúženia poslaneckej imunity až na úroveò priestupkových konaní, zníženia poètu po-
slancov NR SR na sto èi možnosti vo¾by poslancov Národnej rady SR a Európskeho parla-
mentu cez internet a podobne. Na hlasovanie v referende budú v Leopoldove otvorené dve 
volebné miestnosti – jedna v mestskej knižnici, druhá v základnej škole a volièi budú môc� 
svoje právo uplatni� od 7. do 22. hodiny. Tí volièi, èo do 24. augusta nedostali domov ozná-
menie o èase a mieste referenda, by sa mali obráti� na matriku mestského úradu. Volièom, 
ktorí budú v deò referenda vzdialení a chcú uplatni� svoj názor, tu takisto vystavia hlasovací 
preukaz. O prenosnú hlasovaciu urnu môžu volièi požiada� na mestskom úrade už teraz.

V posledných tohtoroèných vo¾bách budeme vybera� na volebné obdobie rokov 2011 – 
2014 spomedzi kandidátov primátora mesta a poslancov. Mestské zastupite¾stvo na svojom 
májovom rokovaní jednomyse¾ne schválilo oproti vo¾bám v predchádzajcúcich obdobiach 
azda zásadnú zmenu, keï namiesto uchádzaèov rozdelených do troch volebných obvodov 
budeme voli� poslancov už len v jednom (celomestskom) volebnom obvode. V praxi to bu-
de vyzera� tak, že volièi budú môc� odovzda� hlas ktorémuko¾vek kandidátovi (kandidátom) 
v meste. K zmene poètu poslancov pritom nepríde - aj v ïalšom volebnom období bude 
mestské zastupite¾stvo tvori� 11 poslancov. 
Vo¾by primátora a poslancov MsZ sa uskutoènia v sobotu 27. novembra. Tradiène budú od 
7. do 22. hodiny otvorené tri volebné miestnosti, a to v materskej škole, mestskej knižnici a 
základnej škole. Politické strany a hnutia èi nezávislí kandidáti na funkcie primátora a po-
slancov musia do 3.10. predloži� kandidátne listiny a mestská volebná komisia rozhodne o 
ich zaregistrovaní do 13. októbra. Nezávislí kandidáti musia predloži� hárky s najmenej 200 
podpismi oprávnených volièov, obyvate¾ov mesta.
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Na námestí bude treba by� opatrnejší

Zaène sa pracova� aj na námestí a v jeho okolí

Park od septembra; zaènú aj na Bernolákovej

Aj keï stavbu kanalizaèného systému v Leopoldove Trnavská vodárenská spoloènos�, a. s., 
v apríli pozastavila, vedeniu mesta sa podarilo vyjedna� pokraèovanie v kladení kanalizácie 
na tých miestach, kde je už vyfrézovaný povrch miestnych komunikácií a na miestach, kto-
ré sú strategické z poh¾adu ïalších projektov. Je to dobrá správa takisto pre peších aj moto-
ristov, ktorí si neraz nahlas pofrf¾ali najmä v upršaných dòoch èi pri predchádzaní v úse-
koch, kde už cesta bola pripravená na kladenie kanalizácie.
Keïže kanalizácia je v majetku TAVOS-u, všetky súvisiace práce bude TAVOS aj sám hradi� 
(financovanie z fondov EÚ bolo pozastavené). V súvislosti s avizovaným projektom rekon-
štrukcie Námestia sv. Ignáca vedenie mesta dosiahlo aj to, že okrem kanalizácie samotného 
námestia bude èoskoro hotová aj kanalizácia s námestím súbežnej Bernolákovej ulice, kto-
rá už roky èaká na novú miestnu komunikáciu a tvorí spolu s kanalizáciou na námestí 
funkèný celok. Tieto práce si vyžiadajú od TAVOS-u investíciu vo výške takmer 170 tisíc 
eur (5 miliónov Sk). V súèasnosti sa už pracuje v dvoch úsekoch – v èasti od Streèanského 
ulice smerom ku kinu, kde je miesto napojenia sa èerveníckeho kanalizaèného systému na 
leopoldovský prostredníctvom výtlaèného potrubia, a na Bernolákovej ulici. Práce na 
Hollého a Záhradníckej ulici sa zatia¾ ešte nezaèali kvôli dlhodobo vysokej úrovni spod-
ných vôd po májových a  júnových intenzívnych dažïoch, ale pod¾a dohody by mali po-
kraèova� aj v týchto miestach hneï, keï to situácia umožní.

Výraznejší pracovný ruch sa zakrátko pres�ahuje aj na samotné námestie a do jeho bez-
prostredného okolia. V týchto dòoch sa pripravuje dokumentácia na preloženie elektric-
kých nízkonapä�ových rozvodov, rozvodov verejného osvetlenia  a mestského rozhlasu do 
zeme. Preto treba na námestí ráta� s rozkopávkami aj v súvislosti s týmito prácami. Zatia¾ 
nie je úplne jasné, èi jestvujúca dlažba bude odstránená z celej èasti námestia zo strany od 
obchodov alebo len v miestach výkopov. Po bezpeènom odskúšaní "podzemnej prevádzky" 
rozvodov mesto odstráni staré betónové ståpy a nahradí ich novými, na ktoré sa umiestnia 
svietidlá verejného osvetlenia aj mestský rozhlas. S týmto projektom, ktorého investorom je 
mesto a mestskú kasu vyjde na asi 133 tisíc eur (4 milióny korún), súvisí aj rekonštrukcia ko-
munikácie pri poboèke Všeobecnej úverovej banky po zákrutu pri  pneuservise v smere ku 
Kukuèínovej ulici. Po demontáži ståpov a rekonštrukcii komunikácie v tomto úseku pribud-
ne aj nieko¾ko parkovacích miest a krátky chodník.

K avizovaným kanalizaèným a prekládkovým prácam na námestí v septembri pribudne aj 
zaèiatok projektu rekonštrukcie parku, ktorý je financovaný vo výške 1 milión eur z 
prostriedkov Európskej únie. Práce na rekonštrukcii by mali by� pod¾a zmluvy dohotovené 
do dvanástich mesiacov, teda do septrembra budúceho roka. Práve kvôli rozsiahlosti a dlho-
dobosti prác a istým obmedzeniam poèas nich sa vedenie mesta obracia na obyvate¾ov aj 
návštevníkov mesta s prosbou o pochopenie a trpezlivos�.
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Pripravil Juraj Hladký

Vo¾by: èakajú nás
komunálky a referendum
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podpismi oprávnených volièov, obyvate¾ov mesta.

(jh)
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Na námestí bude treba by� opatrnejší

Zaène sa pracova� aj na námestí a v jeho okolí

Park od septembra; zaènú aj na Bernolákovej

Aj keï stavbu kanalizaèného systému v Leopoldove Trnavská vodárenská spoloènos�, a. s., 
v apríli pozastavila, vedeniu mesta sa podarilo vyjedna� pokraèovanie v kladení kanalizácie 
na tých miestach, kde je už vyfrézovaný povrch miestnych komunikácií a na miestach, kto-
ré sú strategické z poh¾adu ïalších projektov. Je to dobrá správa takisto pre peších aj moto-
ristov, ktorí si neraz nahlas pofrf¾ali najmä v upršaných dòoch èi pri predchádzaní v úse-
koch, kde už cesta bola pripravená na kladenie kanalizácie.
Keïže kanalizácia je v majetku TAVOS-u, všetky súvisiace práce bude TAVOS aj sám hradi� 
(financovanie z fondov EÚ bolo pozastavené). V súvislosti s avizovaným projektom rekon-
štrukcie Námestia sv. Ignáca vedenie mesta dosiahlo aj to, že okrem kanalizácie samotného 
námestia bude èoskoro hotová aj kanalizácia s námestím súbežnej Bernolákovej ulice, kto-
rá už roky èaká na novú miestnu komunikáciu a tvorí spolu s kanalizáciou na námestí 
funkèný celok. Tieto práce si vyžiadajú od TAVOS-u investíciu vo výške takmer 170 tisíc 
eur (5 miliónov Sk). V súèasnosti sa už pracuje v dvoch úsekoch – v èasti od Streèanského 
ulice smerom ku kinu, kde je miesto napojenia sa èerveníckeho kanalizaèného systému na 
leopoldovský prostredníctvom výtlaèného potrubia, a na Bernolákovej ulici. Práce na 
Hollého a Záhradníckej ulici sa zatia¾ ešte nezaèali kvôli dlhodobo vysokej úrovni spod-
ných vôd po májových a  júnových intenzívnych dažïoch, ale pod¾a dohody by mali po-
kraèova� aj v týchto miestach hneï, keï to situácia umožní.

Výraznejší pracovný ruch sa zakrátko pres�ahuje aj na samotné námestie a do jeho bez-
prostredného okolia. V týchto dòoch sa pripravuje dokumentácia na preloženie elektric-
kých nízkonapä�ových rozvodov, rozvodov verejného osvetlenia  a mestského rozhlasu do 
zeme. Preto treba na námestí ráta� s rozkopávkami aj v súvislosti s týmito prácami. Zatia¾ 
nie je úplne jasné, èi jestvujúca dlažba bude odstránená z celej èasti námestia zo strany od 
obchodov alebo len v miestach výkopov. Po bezpeènom odskúšaní "podzemnej prevádzky" 
rozvodov mesto odstráni staré betónové ståpy a nahradí ich novými, na ktoré sa umiestnia 
svietidlá verejného osvetlenia aj mestský rozhlas. S týmto projektom, ktorého investorom je 
mesto a mestskú kasu vyjde na asi 133 tisíc eur (4 milióny korún), súvisí aj rekonštrukcia ko-
munikácie pri poboèke Všeobecnej úverovej banky po zákrutu pri  pneuservise v smere ku 
Kukuèínovej ulici. Po demontáži ståpov a rekonštrukcii komunikácie v tomto úseku pribud-
ne aj nieko¾ko parkovacích miest a krátky chodník.

K avizovaným kanalizaèným a prekládkovým prácam na námestí v septembri pribudne aj 
zaèiatok projektu rekonštrukcie parku, ktorý je financovaný vo výške 1 milión eur z 
prostriedkov Európskej únie. Práce na rekonštrukcii by mali by� pod¾a zmluvy dohotovené 
do dvanástich mesiacov, teda do septrembra budúceho roka. Práve kvôli rozsiahlosti a dlho-
dobosti prác a istým obmedzeniam poèas nich sa vedenie mesta obracia na obyvate¾ov aj 
návštevníkov mesta s prosbou o pochopenie a trpezlivos�.
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Mesto dostalo v 1. polroku
o 40% menej podielových daní

Slovenské samosprávy bijú na poplach. Mnohé obce a mestá redukujú výkon svojich funk-
cií, pozastavujú investièné akcie, prepúš�ajú úradníkov, zatvárajú knižnice, za�ahujú po-
vestné opasky na možnú znesite¾nú mieru. Tam, kde navyše zasiahli do osudov ¾udí a obcí 
aj živelné pohromy, by najradšej na obecné èi mestské úrady vyvesili èiernu zástavu... 
Celková ekonomická situácia Slovenska a sèasti aj Európy sa prejavila aj na tohtoroèných 
samosprávnych rozpoètoch a pocítil ju aj náš leopoldovský. Veï len za prvý polrok mesto 
dostalo z podielových daní, ktoré sú jedným z príjmov mestskej pokladne, o celých 40 per-
cent menej peòazí ako minulý rok. Vyjadrené v peniazoch: minulý rok do konca júna mest-
ská pokladnica z podielových daní prijala vyše 413 tisíc eur, v tomto roku len necelých 260 
tisíc, teda, prerátané na staré koruny, o vyše 4 a pol milióna korún menej. O tom, akým spô-
sobom výpadok financií ovplyvòuje život leopoldovskej samosprávy a aké sú vyhliadky eko-
nómov aj politikov na druhý polrok, sme sa pozhovárali s prednostkou mestského úradu 
Ing. Zuzanou Pelzlovou.
"Pri príprave rozpoètu na rok 2010 sme obozretne predpokladali nižší objem podielových 
daní ako v roku 2009 – namiesto minuloroèných 740 tisíc eur sme predpokladali èiastku 
700 tisíc, no vláda sumu podielových daní ešte zoškrtala, èo v prípade Leopoldova predsta-
vovalo zníženie o ïalších 40 tisíc eur. Tento trend mal pokraèujúcu tendenciu a pod¾a júno-
vých prognóz ministerstva financií to bude v našom prípade dokonca ïalší pokles na úro-
veò 578 tisíc eur," vyèís¾uje pokles príjmov prednostka. Pre úplnos� dodajme, že tento typ 
príjmov predstavuje z celkových rozpoètovaných príjmov mesta 27 percent. Chodu leopol-
dovskej samosprávy sa neutešená štatistika, naš�astie, výraznejšie nedotkla. Mesto plní všet-
ky svoje záväzky a hradí bežné výdavky, ale ve¾mi pozorne sa na úrovni mestského zastupi-
te¾stva aj mestského úradu zvažuje rozsah investièných akcií, teda posudzujú sa pod¾a dôle-
žitosti, aktuálnych finanèných možností mesta a možných rizík. Vedenie mesta sa usiluje vy-
hnú� sa nároèným úverom a neza�ažova� mestskú pokladnicu, práve preto daktoré investiè-
né akcie nerealizuje. 
Ak sa však situácia bude naïalej zhoršova�, napríklad aj èas� spomínanej plánovanej rekon-
štrukcie Bernolákovej ulice sa bude musie� rieši� úverom, resp. bežnou dohodou s dodáva-
te¾om prác, ktorý by mal stavbu dofinancova� a mesto mu za zrealizované práce zvyšok 
doplatí z budúcoroèného rozpoètu. "Aj napriek týmto výpadkom financií v rozpoète v po-
rovnaní s inými samosprávami súèasnej dobrej finanènej kondícii mesta pomohla zmena le-
gislatívy, keï do mestskej pokladne zaèali plynú� dane zo železníc, ústavu na výkon trestu 
odòatia slobody a ÚVV, a tie boli v minulosti od daòových povinností odbremenené. V ka-
tastri mesta navyše vznikol priemyselný park, ktorý je v súèasnosti takisto nezanedbate¾ným 
zdrojom príjmov mesta. Po úprave daní z nehnute¾ností v mestskom zastupite¾stve tak zaèa-
la by� položka vlastných príjmov mesta omnoho zaujímavejšia ako kedyko¾vek predtým. 
Dnes tieto dane tvoria až 40 percent všetkých príjmov mesta," vysvet¾uje Ing. Z. Pelzlová. 
Okrem toho sa mesto pomerne úspešne usiluje získava� financie zapájaním sa do väèších i 
menších grantových výziev èi uchádza sa o dotácie Trnavského samosprávneho kraja a 
grantových agentúr. Nie ve¾mi bolestné poci�ovanie výpadkov pomáha v tomto roku prekle-
nú� aj pozitívny hospodársky výsledok mesta za minulý rok, keï si mesto z vlaòajšieho 
hospodárenia do tohto roka prenieslo zisk 197 tisíc eur (6 miliónov Sk).
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S akým výsledkom hospodárenia mesto vkroèí do roku 2011, nevedno. Situácia v napåòaní 
podielových daní sa v júli a auguste dostala na úroveò predchádzajúceho roka, no vzniknu-
té výpadky z prvej polovice roka už kompenzované nebudú. Z viacerých rokovaní 
Združenia miest a obcí na Slovensku s novou vládou vzišiel prís¾ub, že financovanie sa-
mosprávy by už nemalo klesnú� do èervených èísel a že poèas ïalších mesiacov by nemalo 
dôjs� k ïalšiemu zásadnému prepadu príjmov z podielových daní.
Pre zaujímavos� uvádzame štruktúru príjmov mesta:

príjmy územnej samosprávy 27 %
vlastné príjmy (napr. daò z nehnute¾ností...) 40 %
granty a transfery (aj prenesené kompetencie – ZŠ, MŠ a i.) 26 % 
finanèné operácie (napr. hospodársky výsledok z predchádzajúceho roka) 7 %.

Pripavil Juraj Hladký

�kôlkari sa mô�u te�i� na nové 
detské ihrisko
Aj keï rekonštrukcia materskej školy sa skonèila iba prednedávnom, v skvalitòovaní jej 
prostredia sa pokraèuje stále. Po rozsiahlych úpravách, zefektívnení a zestetiènení von-
kajška budovy a opravy èastí interiéru z prostriedkov európskych fondov sa aktivita, tento 
raz už za peniaze mesta, presunie do školskej záhrady.
Rados� z nového detského ihriska budú ma� naši škôlkari už koncom septembra, pretože tu 
pribudnú nové atrakcie pre deti. V týchto dòoch sa už pripravuje z vymývaného kameòa do-
padová plocha pod preliezaèky, pribudne nový kolotoè, hojdaèka, hojdaèky na strunách a 
ve¾ký preliezaèkový komplex, teda zábavné atrakcie opatrené certifikátmi bezpeènosti a 
kvality v celkovej hodnote štvr� milióna korún. Okrem toho sa vylepší aj výzor dnešnej zá-
hrady materskej školy – pribudne betónová cestièka pre zásobovanie a zrekultivovaný tráv-
nik istotne zaujme sviežou sýtozelenou farbou. 
Namieste je však otázka, èi podobne ako iné objekty v meste aj nové detské ihrisko sa ne-
stane centrom pozornosti vandalov èi výrastkov. Vedenie mesta preto v budúcnosti nevylu-
èuje ani osadenie bezpeènostných kamier práve k areálu materskej školy a na Gojdièovej a 
Štúrovej ulici, kde by mali kamery odhali� aj pôvodcov opakujúceho sa rozbíjania a demo-
lovania autobusových zastávok.

(jh)
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5

S akým výsledkom hospodárenia mesto vkroèí do roku 2011, nevedno. Situácia v napåòaní 
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finanèné operácie (napr. hospodársky výsledok z predchádzajúceho roka) 7 %.

Pripavil Juraj Hladký

�kôlkari sa mô�u te�i� na nové 
detské ihrisko
Aj keï rekonštrukcia materskej školy sa skonèila iba prednedávnom, v skvalitòovaní jej 
prostredia sa pokraèuje stále. Po rozsiahlych úpravách, zefektívnení a zestetiènení von-
kajška budovy a opravy èastí interiéru z prostriedkov európskych fondov sa aktivita, tento 
raz už za peniaze mesta, presunie do školskej záhrady.
Rados� z nového detského ihriska budú ma� naši škôlkari už koncom septembra, pretože tu 
pribudnú nové atrakcie pre deti. V týchto dòoch sa už pripravuje z vymývaného kameòa do-
padová plocha pod preliezaèky, pribudne nový kolotoè, hojdaèka, hojdaèky na strunách a 
ve¾ký preliezaèkový komplex, teda zábavné atrakcie opatrené certifikátmi bezpeènosti a 
kvality v celkovej hodnote štvr� milióna korún. Okrem toho sa vylepší aj výzor dnešnej zá-
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Namieste je však otázka, èi podobne ako iné objekty v meste aj nové detské ihrisko sa ne-
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(jh)
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Slneèné sobotné hodové popoludnie po otvorení troch výstav v Dome kultúry ÚVTOS a 
ÚVV akoby naznaèovalo, že tohtoroèné hody sa budú nies� v tradiènom a neraz aj trochu 
ošúchanom duchu. No táto leopoldovská sobota bola pre milovníkov kultúry predsa len tro-
chu iná. Príjemná nálada pre väèšinu tých, ktorí boli na vernisáži hodnotných výstav, po-
kraèovala v Spolkovej záhrade. Krátko pred šestnástou hodinou však napoh¾ad bežný ruch 
záhrady prerušili hudobníci s príznaènými èiernymi trièkami s nápisom Art Music 
Orchestra (AMO). Technická a hudobná skúška naznaèila, že taký koncert, aký "spustí" or-
chester na pódiu, naše mesto azda ešte nezažilo. Potvrdilo sa to v priebehu ïalšej hodiny, 
keï po pár taktoch sa orchester naplno rozbehol v plnej sile v jednej zo známych skladieb 
populárnej hudby v úprave pre viac ako dvadsa�èlenný sláèikový orchester s rytmickou a dy-
chovou sekciou a vokalistkami, ktorého hráèi a speváci pochádzajú zväèša z Èerveníka a 
okolia Hlohovca a Pieš�an. 
Základ orchestra tvorí rod Heskovcov a Bielikovcov, ktoré spájajú manželia Bielikovci. 
Marek Bielik (inak èlen Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave) je diri-
gentom, aranžérom a jedným z hráèov orchestra a Katarína Hesková-Bieliková (pedagogiè-
ka èerveníckej odboèky ZUŠ Hlohovec) vedúcou sláèikovej sekcie Art Music Orchestra. Po 
nieko¾kých filmových a  muzikálových skladbách sme sa dozvedeli, že orchester sa vrátil z 
úspešného turné v Belgicku (boli aj v hlohovskom družobnom meste De Panne), ale naprí-
klad aj to, že spolupracoval so známymi tvárami slovenskej populárnej hudby – napríklad 
niekdajšími èlenmi bratislavského kabaretného divadla Tatra revue Norou Blahovou a 
Zdenom Sychrom. V novom koncertnom programe, ktorým sa orchester predstavil v 
Leopoldove, vystúpila speváèka Jana Kocianová. Program nazvali pod¾a novej CD platne 
OPUSu Otèe náš, ktorá spája jej piesne s duchovnou tematikou a slovom kòaza Jána 
Sucháòa. 
Úspech zožala Jana Kocianová najmä skladbami, ktoré poznajú na celom svete milovníci 
gospelov a spirituálov. V nových úpravách, s bohatými vokálmi a výborným speváckym vý-
konom protagonistky, ktorá roztlieskala aj leopoldovské publikum (Choï, všetkým o tom 
spievaj, Ó, š�astný deò, Blízko je cie¾). Fluidum nevšedne zafarbeného a zamatového hlasu 
však vynikol aj v skladbách, ktoré poznajú poslucháèi prostredníctvom rozhlasového vysie-
lania. Veï skladba Kadia¾ ís�, známa pieseò Love Story, bola jednou z prvých, ktoré Jana 
Kocianová naspievala. Na jej zaèiatku profesionálnej kariéry ju vïaka nej oslovil aj tím spe-
váka Karla Gotta, s ktorým strávila dve sezóny. Po úvodnom bloku, keï sa atmosféra v 
Spolkovej záhrade zaèala pomaly zahus�ova�, a aktívne do nej vstúpili aj Leopoldovèania, 
zazneli známe skladby Ave Maria (Vzývam �a láska) èi Môj pán (Amazing Grace). Sú známe 
skôr ako príležitostné (vianoèné), no vïaka svojej nadèasovej platnosti boli aktuálne aj v ta-
komto type programu podobne aj ako skladby stredného a pomalšieho tempa z pera star-
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ších slovenských autorov a Kocianovej spolupracovníkov (napr. Vieroslava Matušíka). Aj 
keï nie sú nato¾ko známe, dokážu zauja� aj po rokoch vïaka sviežej a neošúchanej melódii 
a predovšetkým vïaka novým hudobným nápadom aranžéra skladieb pre orchester AMO 
Marka Bielika, a výkonu Jany Kocianovej. Aj keï jej kariéra sa zaèala pred viac ako štyrid-
siatimi rokmi (v Leopoldove naposledy vystúpila v programe Stretnutia, ktorý režíroval le-
gendárny Ján Roháè a úèinkovali v òom aj Milan Lasica a Július Satinský), aj 
Leopoldovèania sa mohli presvedèi�, že Jana Kocianová patrí stále medzi predstavite¾ky po-
pulárnej hudby, na ktorých výkone sa nepodpísal èas. Práve ona je reprezentantkou hudob-
ných osobností, ktoré sú živým dokumentom toho, že spevák si môže dovoli� hudobné "vý-
lety" aj do iných žánrov – ¾udovej hudby, džezu èi klasiky. Svedèí o tom aj záujem o Janine 
CD-platne, ktoré sú reedíciami jej vinylových platní OPUSu. 
Publikum ocenilo aj jej rozprávanie o tom, ako zaèínala spieva�, o svojich hodových zážit-
koch v rodnom Šaštíne-Strážach, ale aj o tom, ako zaèala spolupracova� s mladými hudob-
níkmi z Art Music Orchestra. "Bolo to celkom jednoduché a až prekvapujúce. Minulý rok 
ma vyh¾adal Marek Bielik s otázkou, èi by som sa nechcela prís� pozrie� na skúšku or-
chestra. Vedel, že som vydala CD-platòu, ktorá mala aj svoju duchovnú nadstavbu, a bola 
by dobrá jej koncertná prezentácia v rámci Roka kres�anskej kultúry. Všetky skladby mali, 
samozrejme, už naaranžované a nacvièené. Bola som zvukom a potenciálom orchestra nad-
mieru prekvapená. Môžem poveda�, že to bol skutoène zážitok vidie� mladých hudobníkov, 
ako sa vložili do tejto hudby a ako profesionálne odviedli každý takt. Vypoèula som si teda 
najprv nieko¾ko skladieb z môjho repertoáru, ktoré Marek Bielik zaranžoval, a keïže sa mi 
to ve¾mi páèilo, ani nebolo potrebné ve¾mi skúša� a zakrátko sme sa predstavili koncertným 
programom. Je to výborný pocit, keï vás sprevádza takýto ve¾ký orchester naživo v èase, 
keï svetu dominuje elektronická hudba a mnohých spevákov aj u nás sprevádzajú len lac-
né syntezátory," hovorí o stretnutí s kapelou Jana Kocianová. 
Dlhé roky spolupracovala aj s bývalým Taneèným orchestrom Ès. rozhlasu v Bratislave a 
Orchestrom Gustava Broma, takže na tímovú spoluprácu s big bandom je zvyknutá. "Aj 
Jana Kocianová sa nás pýtala, ako sme generaène vnímali hudbu, ktorá vznikla pred 35 ro-
kmi. Odpoveï ju však neprekvapila, pretože tu generaèné rozdiely nie sú – trebárs také 
skladby známeho slovenského dirigenta a autora Vieroslava Matušíka sú také prepracova-
né, že sa na nich ako aranžér a hudobník ve¾mi rád ´vyihrám´, pokia¾ ide o rozpis pre ná-
strojové skupiny. V tomto sme si ve¾mi porozumeli, aj keï my sme pôvodne primárne hrali 
len ¾udovú hudbu," hovorí dirigent orchestra Marek Bielik.
Výkon Jany Kocianovej a telesa ocenil aj primátor Leopoldova Milan Gavorník. V spoloè-
nom neformálnom rozhovore po koncerte sa zrodili azda aj nápady na ïalšie podobné vy-
stúpenia v Leopoldove. Je to logické, pretože do nášho mesta aj vïaka koncertu Art Music 
Orchestra a Jany Kocianovej sa prišli pozrie� aj cezpo¾ní, a aj takto môže Leopoldov získa-
va� na atraktivite. Jedným z takýchto návštevníkov je Miro Bruna z Trenèína. "Stojí to za to, 
veï jej hlas inšpiroval maliarov, básnikov, ale aj recenzentov k rôznym prívlastkom a asoci-
áciám – zamatový, slneèný, tmavý ako vèelí med èi dokonca škoricový. Mòa osobne jej ex-
presívny, dynamický spev, plný ohnivosti a elegancie, mohutnosti i nehy pri�ahoval za všet-
kých èias, nech si už okolo lietali akéko¾vek trendy a mená. A preto sa neèudujem, že tieto 
dva koncerty (na druhý deò po Leopoldove sa Jana Kocianová a Art Music Orchestra pred-
stavili v Èerveníku pri zvonici) oslovili tunajších návštevníkov. Nemusia by� pritom ani jej 
priaznivci, aby tá energia sa na nich preniesla," hovorí Miro Bruna, ktorý si už viac ako 30 
rokov nenechá ujs� žiadne Janino vystúpenie. Úspech koncertu potvrdil, že aj nároènejšie 
hudobné žánre majú miesto na populárnej scéne aj v Leopoldove. 

Text a foto: Martin Jurèo
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gentom, aranžérom a jedným z hráèov orchestra a Katarína Hesková-Bieliková (pedagogiè-
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Leopoldove, vystúpila speváèka Jana Kocianová. Program nazvali pod¾a novej CD platne 
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gospelov a spirituálov. V nových úpravách, s bohatými vokálmi a výborným speváckym vý-
konom protagonistky, ktorá roztlieskala aj leopoldovské publikum (Choï, všetkým o tom 
spievaj, Ó, š�astný deò, Blízko je cie¾). Fluidum nevšedne zafarbeného a zamatového hlasu 
však vynikol aj v skladbách, ktoré poznajú poslucháèi prostredníctvom rozhlasového vysie-
lania. Veï skladba Kadia¾ ís�, známa pieseò Love Story, bola jednou z prvých, ktoré Jana 
Kocianová naspievala. Na jej zaèiatku profesionálnej kariéry ju vïaka nej oslovil aj tím spe-
váka Karla Gotta, s ktorým strávila dve sezóny. Po úvodnom bloku, keï sa atmosféra v 
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ších slovenských autorov a Kocianovej spolupracovníkov (napr. Vieroslava Matušíka). Aj 
keï nie sú nato¾ko známe, dokážu zauja� aj po rokoch vïaka sviežej a neošúchanej melódii 
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gendárny Ján Roháè a úèinkovali v òom aj Milan Lasica a Július Satinský), aj 
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koch v rodnom Šaštíne-Strážach, ale aj o tom, ako zaèala spolupracova� s mladými hudob-
níkmi z Art Music Orchestra. "Bolo to celkom jednoduché a až prekvapujúce. Minulý rok 
ma vyh¾adal Marek Bielik s otázkou, èi by som sa nechcela prís� pozrie� na skúšku or-
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priaznivci, aby tá energia sa na nich preniesla," hovorí Miro Bruna, ktorý si už viac ako 30 
rokov nenechá ujs� žiadne Janino vystúpenie. Úspech koncertu potvrdil, že aj nároènejšie 
hudobné žánre majú miesto na populárnej scéne aj v Leopoldove. 

Text a foto: Martin Jurèo
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S cie¾om oživi� kus stredovekej uhorskej aj 
slovenskej histórie sa ešte v júli stretli mladí 
èlenovia novovznikajúceho obèianskeho 
združenia historického šermu na jednom z 
najlákavejších slovenských hradov, v Èachti-
ciach, aby súèasníkom ukázali, ako mohli 
pred asi šes�sto rokmi ži� naši predkovia. V 
dobovom historickom tábore, kde èlenky sku-
piny pre návštevníkov pripravovali jednodu-
ché dobové jedlá z múky, slaninky a cibule 
na rošte v hlinených nádobách, sme sa stretli 
aj s Leopoldovèanom Miroslavom Švikru-
hom, ktorý patrí k vojenskej družine tejto his-
torickej skupiny. Zá¾uba týchto mladých ¾udí 
je naozaj netradièná a neukrýva v sebe len 
kus romantiky èi dobrodružstva, ale aj odo-
pierania si a šikovnosti. pechoty a s touto úlohou sa úplne stotožnil. 
Miroslav sa k skupine historického šermu "Vo vojenskej sfére nechcem by� v postave 
dostal pred nieko¾kými rokmi a splnil sa mu významného š¾achtica, teda by� ve¾mi zdo-
tak jeho detský sen. Aj keï každý z èlenov bený alebo úplne oplechovaný. Na svojom 
skupiny môže stváròova� akúko¾vek historic- civilnom kostýme ešte budem pracova�, 
kú vojenskú alebo civilnú postavu konkrét- zatia¾ mám o òom len akú-takú predstavu," 
neho obdobia, èi už malomocného alebo hovorí. Zato keï sa obliekol do svojho vojen-
významného š¾achtica, vždy však platí, že ského kostýmu a predviedol aj èo-to zo svoj-
musí svoju skupinu vhodne dopåòa�. A to nie- ho bojového umenia, istotne by nemal 
len "na scéne"... Táto historická skupina si za núdzu o angažmány do historických filmov. 
svoje obdobie zvolila gotiku, teda obdobie Súèas�ou jeho verného historického vojen-
konca 14. a zaèiatku 15. storoèia, a prezen- ského kostýmu a výstroja je trièko z ¾anu a 
tuje sa na slovenských hradoch v scénickom nohavice – teda akísi predchodcovia spod-
stváròovaní bojov a bitiek, ale aj bežného nej bielizne, a tzv. lumpy, ktoré by sa dali pri-
života toho obdobia. Práve nedávno sa vrátili rovna� k dnešným panèuchám, ibaže sa 
zo stretnutia 22 šermiarskych skupín na každá dáva na nohu osobitne. Na hornú èas� 
hrade Stará ¼ubovòa. Vidie� 220 ¾udí obleèe- tela si oblieka prešívanicu a na òu krúžkovú 
ných v dobových kostýmoch, šikovných a zbroj a varkoè, ktorý bol v minulosti aj fareb-
rýchlych bojovníkov a jazdcov èi krásne ným odlišovacím znakom každej vojenskej 
dvorné dámy v nestrojenej zábave, to bol sku- skupiny, èiže vojaci sa na bojisku pod¾a var-
toèný zážitok nielen pre deti, ale aj pre všet- koèa ve¾mi ¾ahko rozoznali. Doplnky tvoria 
kých fanúšikov histórie. plechová helma, krúžková helma, rukavice a 
Jazdcov, mníchov aj bojovníkov sme mali prípadne aj iné súèasti. "Ako zbraò používam 
možnos� vidie� aj na starobylom Èachtickom svoju jazdeckú sekeru a budem sa usilova� 
hrade. Miroslav Švikruha v skupine historic- zadováži� si 1,5-ruèný meè, ktorý je nevy-
kého šermu stváròuje príslušníka �ažšej hnutný pri našich trénigoch, a takisto jedno-

ruènú zbraò a štít," vysvet¾uje Miroslav a na ti svojho výstroja aj sami vytvárajú. Miroslav 
vlastnej koži nám dokazuje aj fyzickú nároè- si takto sám vyrobil celú krúžkovanú koše¾u 
nos� svojho koníèka, keïže len kompletným chrániacu hornú èas� tela a kuklu. Aj keï je to 
obleèením sa do vojenského kostýmu o�ažie zá¾uba, ktorá nepatrí k tým najlacnejším, 
o 50 kilogramov! nevymenil by ju aj preto, že - ako sám hovorí 
Aby priatelia historického šermu a vôbec - pocity, ktoré iní mladí ¾udia prežívajú pri 
života v starých dobách si vyskúšali aj èo-to hraní sa poèítaèových hier, on prežíva naži-
zo šikovnosti svojich predkov, neraz si súèas- vo, a teda a o to intenzívnejšie.

Juraj Hladký

Nitalcup a Memoriál Antona Kaisera
Tenisové turnaje tradiène aj netradiène
V júli a v auguste pripravili èlenovia LTC Leopoldov dva tenisové turnaje pre rekreaèných 
aj profesionálnych hráèov. Nitalcup prekvapil záujmom, no aj mimoriadne priate¾skou 
atmosférou, ktorú vytvorilo takmer dvadsa� dvojíc zložených najmä z rekreaèných a príle-
žitostných hráèov z Leopoldova, ale aj z okolitých miest. Kvalitné zápasy štvorhry doplnili 
stretnutia hranièiace s tenisovou exhibíciou, ktoré zabavili nielen divákov, ale aj hráèov.
Turnaj, ktorý sponzorsky podporila firma Nital Leopoldov, tak naplnil všetky oèakávania. 
Na svoje si prišli fanúšikovia bieleho športu, ale aj tí, ktorí sa prišli okrem športu aj zabavi� 
a aktívne si oddýchnu�. Najviac tenisového umenia napokon predviedla dvojica Róbert 
Gubáò a Róbert Kupec, ktorí v nároènom finálovom zápase zví�azili. Na peèenom prasati 
si však pochutili aj porazení, veï po poriadnom športovom výkone si každý zaslúži dopl-
ni� sily dobrým jedlom.
Tradièný hodový turnaj bol tento rok venovaný pamiatke zosnulého predsedu klubu 
Antona Kaisera. Medzi takmer štyridsiatimi hráèmi z Leopoldova a z Hlohovca boli tra-
diène aj zvuèné mená úspešných hráèov staršej i tej mladšej generácie, ktoré zabezpeèili 
dobrú hernú kvalitu turnaja. Sú�ažilo sa vo štvorhre a v dvoch skupinách dvojhry, do kto-
rých sa hráèi rozdelili pod¾a kvality na profesionálov a rekreaèných hráèov. Turnaj znovu 

poskytol priestor na príjemné stretnutie leopoldovských a hlohov-
ských hráèov a na kvalitné zápasy. 
Dvojhrám rekreaèných hráèov nechýbala kvalita ani napätie a po 
nároèných zápasoch sa zaslúženou ví�azkou stala mladá domáca 
hráèka Silvia Orihelová. V druhej skupine dvojhry sa bolo na èo 

pozera� už od prvého kola. Napokon sa vo finále stretli tréner a nie-
ko¾konásobný ví�az hodového turnaja Ivan Demeš a jeho zverenec, 
úspešný a talentovaný mladík Matúš Brezovský, ktorý sa v minulom 
roku prebojoval do prvej desiatky hráèov v kategórii starších žiakov. 
Leopoldovský turnaj mal teda hlohovské finále, v ktorom zví�azil naj-
mladší úèastník turnaja Matúš Brezovský. Z našich hráèov sa najïalej 
dostal Martin Krajèoviè, ktorý skonèil na tre�om mieste. V štvorhre 
Leopoldov najdlhšie zastupovala dvojica Richard Breš�anský a 
Stanislav Irsák, ktorí skonèili v semifinále. Finále však už bolo opä� 
pod taktovkou Hlohovèanov. Jozef Ernst a Stanislav Brna so c�ou 
zastupovali staršiu generáciu a postavili sa proti mladým hráèom 
Ivanovi Demešovi a Matúšovi Brezovskému, tí však po napínavom 
súboji zví�azili. Turnaj prispel k programu hodových podujatí nie-
len kvalitnými športovými výkonmi, ale aj tradiènou dobrou nála-
dou a priestorom na stretnutie tenisových priaznivcov.

morma       

Miroslav Švikruha 
„V našich táboroch sa dá zazi� to,
èo iní prežívajú pri poèítaèovej hre.”

Miroslav Švikruha 
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Tohtoroèné leopoldovské hody boli veru onakvejšie. Svojich príbuzných èi známych sme v 
tomto roku nemuseli pozva� len k nede¾nému obedu na chrumkavú kaèacinu èi iné pôžitkár-
ske špeciality, ale duchovné pookriatie èi športové vyžitie nám miestnym aj našim hos�om 
spestrili viaceré podujatia v Dome kultúry ÚVTOS a ÚVV a v športovo-zábavnom areáli na 
Trolaskoch. Akoby opticky sa zväèšilo aj námestie, ponúkajúce pri Pranieri èi Starej škole prí-
jemné posedenie pri hudbe a cigánskej. Napokon, poèas sobotòajšieho veèera sa priamo 
uprostred námestia pred Pranierom ukustoènil aj netradièný minikoncert Vrbovských ví�azov, 
ktorý prilákal aj okoloiudú-
cich zvedavcov. Tí skôr 
športovo naladení zasa 
mohli sledova� futbalové 
zápasy, kde leopoldovskí 
muži v hodovom dueli 
hviezdne zví�azili nad 
Hrnèiarovcami 3:1, nadšen-
ci tenisových rakiet zasa 
povzbudzovali svoje favorit-
ky èi favoritov na tenisových 
dvorcoch poèas hodového 
Memoriálu Antona Kaisera.
Návštevníci domu kultúry si 
mohli poèas hodového víkendu 
prezrie� hneï štyri výberové výstavy 
– okrem prierezovej výstavy obrazov 
z tvorby nášho rodáka akademického 
maliara Emila Paulovièa a jubilejného 
10. roèníka výstavy gladiolov sme mohli 
obdivova� výber z výtvarnej tvorby ïalšieho 
nášho rodáka, publicistu a maliara Ivana 
Szabóa a výstavu papierových makiet chrámov a 
hradov Jozefa Bartóka.

Tohtoroèná výstava gladiolov mala prívlastok jubilejná. Aj tento 
raz mohli návštevníci obdivova� stovky nádherných klasov týchto krá-
¾ovských kvetov, ako sa gladioly oprávnene prezývajú, a to od vystavovate-
¾ov, ktorí už ako krstní otcovia leopoldovských výstav tu vystavujú azda od prvého roè-
níka – Alojza Mikuláška, Jána Mindára a manželov Galánovcov. 

 skromne hodnotí tohtoroènú prezentáciu 
Vincent Jurík, zakladate¾ gladiolárskej tradície v našom meste a jeden z najagilnejších š¾achti-
te¾ov gladiolov na Slovensku. 
Aj keï rok 2004 bol preòho neúspešný, kvalitné a oèarujúce výsledky starších aj mladších krí-
žení prezentoval aj v tomto roku. Leopoldovskú premiéru mali aj dva krížence – Ametyst a 
Devín. Ako sám zvykne hovori�, nie sú výsledkom len šikovnosti jeho rúk, ale akoby nad to¾-

Sólo mali Devín a Ametyst

"Keï porovnávam prvý roè-
ník našej výstavy a tento jubilejný, je to neporovnate¾ný rozdiel. Pred desiatimi rokmi to bola 
naozaj len ukážka gladiolov v porovnaní s tým, èo tu prezentujeme dnes. Výrazne sme odvte-
dy pokroèili v  pestovaní kvetov aj š¾achtení o ve¾ký kus dopredu. Uvedomil som si to práve 
nedávno, keï som videl výsledky kríženia z rokov 2004 až 2006. Ten pocit je pre mòa inšpirá-
ciou. Tu sa nedá zasta�, dá sa len pokraèova�,"
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Sólo mali Devín a Ametyst

10 11



Leopoldovské hody 2010Leopoldovské hody 2010

kultúrne,
zábavné

aj športové lahôdky

kultúrne,
zábavné

aj športové lahôdky

Tohtoroèné leopoldovské hody boli veru onakvejšie. Svojich príbuzných èi známych sme v 
tomto roku nemuseli pozva� len k nede¾nému obedu na chrumkavú kaèacinu èi iné pôžitkár-
ske špeciality, ale duchovné pookriatie èi športové vyžitie nám miestnym aj našim hos�om 
spestrili viaceré podujatia v Dome kultúry ÚVTOS a ÚVV a v športovo-zábavnom areáli na 
Trolaskoch. Akoby opticky sa zväèšilo aj námestie, ponúkajúce pri Pranieri èi Starej škole prí-
jemné posedenie pri hudbe a cigánskej. Napokon, poèas sobotòajšieho veèera sa priamo 
uprostred námestia pred Pranierom ukustoènil aj netradièný minikoncert Vrbovských ví�azov, 
ktorý prilákal aj okoloiudú-
cich zvedavcov. Tí skôr 
športovo naladení zasa 
mohli sledova� futbalové 
zápasy, kde leopoldovskí 
muži v hodovom dueli 
hviezdne zví�azili nad 
Hrnèiarovcami 3:1, nadšen-
ci tenisových rakiet zasa 
povzbudzovali svoje favorit-
ky èi favoritov na tenisových 
dvorcoch poèas hodového 
Memoriálu Antona Kaisera.
Návštevníci domu kultúry si 
mohli poèas hodového víkendu 
prezrie� hneï štyri výberové výstavy 
– okrem prierezovej výstavy obrazov 
z tvorby nášho rodáka akademického 
maliara Emila Paulovièa a jubilejného 
10. roèníka výstavy gladiolov sme mohli 
obdivova� výber z výtvarnej tvorby ïalšieho 
nášho rodáka, publicistu a maliara Ivana 
Szabóa a výstavu papierových makiet chrámov a 
hradov Jozefa Bartóka.

Tohtoroèná výstava gladiolov mala prívlastok jubilejná. Aj tento 
raz mohli návštevníci obdivova� stovky nádherných klasov týchto krá-
¾ovských kvetov, ako sa gladioly oprávnene prezývajú, a to od vystavovate-
¾ov, ktorí už ako krstní otcovia leopoldovských výstav tu vystavujú azda od prvého roè-
níka – Alojza Mikuláška, Jána Mindára a manželov Galánovcov. 

 skromne hodnotí tohtoroènú prezentáciu 
Vincent Jurík, zakladate¾ gladiolárskej tradície v našom meste a jeden z najagilnejších š¾achti-
te¾ov gladiolov na Slovensku. 
Aj keï rok 2004 bol preòho neúspešný, kvalitné a oèarujúce výsledky starších aj mladších krí-
žení prezentoval aj v tomto roku. Leopoldovskú premiéru mali aj dva krížence – Ametyst a 
Devín. Ako sám zvykne hovori�, nie sú výsledkom len šikovnosti jeho rúk, ale akoby nad to¾-

Sólo mali Devín a Ametyst

"Keï porovnávam prvý roè-
ník našej výstavy a tento jubilejný, je to neporovnate¾ný rozdiel. Pred desiatimi rokmi to bola 
naozaj len ukážka gladiolov v porovnaní s tým, èo tu prezentujeme dnes. Výrazne sme odvte-
dy pokroèili v  pestovaní kvetov aj š¾achtení o ve¾ký kus dopredu. Uvedomil som si to práve 
nedávno, keï som videl výsledky kríženia z rokov 2004 až 2006. Ten pocit je pre mòa inšpirá-
ciou. Tu sa nedá zasta�, dá sa len pokraèova�,"

Tohtoroèné leopoldovské hody boli veru onakvejšie. Svojich príbuzných èi známych sme v 
tomto roku nemuseli pozva� len k nede¾nému obedu na chrumkavú kaèacinu èi iné pôžitkár-
ske špeciality, ale duchovné pookriatie èi športové vyžitie nám miestnym aj našim hos�om 
spestrili viaceré podujatia v Dome kultúry ÚVTOS a ÚVV a v športovo-zábavnom areáli na 
Trolaskoch. Akoby opticky sa zväèšilo aj námestie, ponúkajúce pri Pranieri èi Starej škole prí-
jemné posedenie pri hudbe a cigánskej. Napokon, poèas sobotòajšieho veèera sa priamo 
uprostred námestia pred Pranierom ukustoènil aj netradièný minikoncert Vrbovských ví�azov, 
ktorý prilákal aj okoloiudú-
cich zvedavcov. Tí skôr 
športovo naladení zasa 
mohli sledova� futbalové 
zápasy, kde leopoldovskí 
muži v hodovom dueli 
hviezdne zví�azili nad 
Hrnèiarovcami 3:1, nadšen-
ci tenisových rakiet zasa 
povzbudzovali svoje favorit-
ky èi favoritov na tenisových 
dvorcoch poèas hodového 
Memoriálu Antona Kaisera.
Návštevníci domu kultúry si 
mohli poèas hodového víkendu 
prezrie� hneï štyri výberové výstavy 
– okrem prierezovej výstavy obrazov 
z tvorby nášho rodáka akademického 
maliara Emila Paulovièa a jubilejného 
10. roèníka výstavy gladiolov sme mohli 
obdivova� výber z výtvarnej tvorby ïalšieho 
nášho rodáka, publicistu a maliara Ivana 
Szabóa a výstavu papierových makiet chrámov a 
hradov Jozefa Bartóka.

Tohtoroèná výstava gladiolov mala prívlastok jubilejná. Aj tento 
raz mohli návštevníci obdivova� stovky nádherných klasov týchto krá-
¾ovských kvetov, ako sa gladioly oprávnene prezývajú, a to od vystavovate-
¾ov, ktorí už ako krstní otcovia leopoldovských výstav tu vystavujú azda od prvého roè-
níka – Alojza Mikuláška, Jána Mindára a manželov Galánovcov. "Keï porovnávam prvý roè-
ník našej výstavy a tento jubilejný, je to neporovnate¾ný rozdiel. Pred desiatimi rokmi to bola 
naozaj len ukážka gladiolov v porovnaní s tým, èo tu prezentujeme dnes. Výrazne sme odvte-
dy pokroèili v  pestovaní kvetov aj š¾achtení o ve¾ký kus dopredu. Uvedomil som si to práve 
nedávno, keï som videl výsledky kríženia z rokov 2004 až 2006. Ten pocit je pre mòa inšpirá-
ciou. Tu sa nedá zasta�, dá sa len pokraèova�," skromne hodnotí tohtoroènú prezentáciu 
Vincent Jurík, zakladate¾ gladiolárskej tradície v našom meste a jeden z najagilnejších š¾achti-
te¾ov gladiolov na Slovensku. 
Aj keï rok 2004 bol preòho neúspešný, kvalitné a oèarujúce výsledky starších aj mladších krí-
žení prezentoval aj v tomto roku. Leopoldovskú premiéru mali aj dva krížence – Ametyst a 
Devín. Ako sám zvykne hovori�, nie sú výsledkom len šikovnosti jeho rúk, ale akoby nad to¾-

Sólo mali Devín a Ametyst

10 11



1313

kou krásou držal patronát ešte aj ktosi iný... "Neby� kríženia, gla-
dioly by som asi ani nepestoval. Práve to, èím vás nová rastlina 
obdarí, obèas aj prekvapí, je to, èo ma stále posúva ïalej," uva-
žuje. Takýmto prekvapením sú aj spomínané dva krížence, ktoré 
do pestrofarebnej plejády priniesli èosi nové: Ametyst má nád-
herný kvet a nevidno, že postupne odkvitá – zoschne až celá 
rastlina, navyše je ve¾mi pevný, èo dáva pod¾a pestovate¾a záru-

ku, že po pár rokoch a ïalším krížením sa môže z neho 
dopestova� medzi gladiolmi unikátny kríženec. Aj druhý 

favorit bol špecifický – vystavovali ho v skleníku v 40-
stupòovej horúèave  na Agrokomplexe a tu nielen-

že prežil, ale dokonca mu nakvitali ïalšie kvety. 
"Aj gladioly majú isté teplotné nároky a vôbec 
nemajú rady extrémne teploty. To, že Devín 
dokázal takto profitova� pri teplotách, keï sa 
bunka rýchlo opotrebúva a pomaly zaèína odu-
miera�, je takmer neuverite¾né a dáva mu pred-
poklad na to, aby sa zaradil medzi mimoriad-

ne trvácne a odolné gladioly," so spokoj-
nos�ou v hlase hovorí Vincent Jurík 

a teší sa na to, èím krížence 
prekvapia pestovate¾ov 

aj obdivovate¾ov gla-
diolov o rok.

S autorom makiet kostolov 
a hradov Jozefom Bartókom sme 

sa stretli už pred rokom ako s jedným z 
úèastníkov projektu Vrá�me Slovensku harmoni-

ku, ktorý sa prezentoval v Spolkovej záhrade. Okrem 
harmoniky mu k srdcu prirástla aj umelecká práca s 
papierom, lepidlom, farbami a maliarskym plátnom. 
Už od svojich šestnástich rokov sa venuje tvorbe 
makiet významných chrámov, kostolov a takisto hra-
dov, ktoré vystavuje jednak doma alebo na putovných 
výstavách. Jeho leopoldovská výstava však bola o to špe-
cifickejšia, pretože na nej uviedol medzi svoje exponáty 
aj maketu leopoldovskej pevnosti. "Ako predloha mi 
poslúžila kópia plánu pevnosti asi z 50. rokov, keï na nej 
ešte bol znázornený kostol,” vysvet¾uje nadšenec, rodák 
z Dolných Plachtiniec. 
Práca na tomto modele nebola èasovo taká nároèná ako 
pri daktorých iných jeho dielach. Trvalo mu celé dva dni, 
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poslúžila kópia plánu pevnosti asi z 50. rokov, keï na nej 
ešte bol znázornený kostol,” vysvet¾uje nadšenec, rodák 
z Dolných Plachtiniec. 
Práca na tomto modele nebola èasovo taká nároèná ako 
pri daktorých iných jeho dielach. Trvalo mu celé dva dni, 

kým sa mu podarilo z papiera postavi� pevnos� obohnanú vonkajším opevnením aj vodnou 
priekopou a s budovami v jej interiéri. "Najdlhšie, asi mesiac, mi trvalo, kým som dokonèil 
model Chrámu sv. Petra v Ríme, a veru, aj som ho hodil o zem, kým som ho dorobil. Len som 
robil a robil, a  niè nepribúdalo," šibalsky sa smeje vystavovate¾. Na otázku, ktorú maketu má 
najradšej, odpoveï sám nepozná, keïže, ako hovorí, všetky modely tvoril s láskou a s úsilím 
po èo najvernejšom zobrazení. Medzi vystavovanými exponátmi pyšne trónili okrem sväto-
peterského chrámu trnavská Bazilika sv. Mikuláša, moskovský Chrám sv. Vasila Blaženého èi 
maketa bardejovskej Baziliky sv. Egídia. Záujemci si mohli prezrie� aj Bartókove makety slo-
venských hradov – medzi nimi aj dominanty Považia, teda Trenèín a Beckov. Na jeho exponá-
toch je zaujímavé aj to, že ich môžete obdivova� aj zvnútra – pokúsil sa o èo najvernejšie 
zobrazenie aj interiéru chrámov.
Zbierku J. Bartóka si záujemci môžu v celistvosti pozrie� v Moravskom Svätom Jáne, kde v 
súèasnosti žije, a predstavuje ju stovka vlastnoruène vyrobených modelov, historických obra-
zov, ba aj obrazov, ktoré nama¾oval sám. Priamo na výstave sme sa presvedèili, že Leopoldov 
mu, zdá sa, uèaril. V blízkom èase sa chystá vyrobi� maketu leopoldovského Kostola sv. 
Ignáca, ale aj železniènej budovy. "Budova leopoldovskej železniènej stanice je architekto-
nicky naozaj unikátna. Nech by ste aj prešli celé Slovensko, nenájdete jej podobnú. Nevravím 
len o jej impozantnosti, ale aj o detailoch, napríklad o lomených strechách na jej budove," s 
nadšením i údivom hovorí umelec, ktorý sa našiel vo viacerých druhoch umenia.

Hody. Takto príznaène pomenoval súbor svojich vystavovaných diel Ivan Szabó. Pôvodný 
význam tohto starého všeslovanského slova je "vhodné obdobie", v prenesenom význame 
"sviatok". A takým sviatkom je pre I. Szabóa aj ma¾ovanie, ktorým azda aj troška relaxuje jeho 
duch autora literatúry faktu. No a vo sviatok sa každý z nás usiluje ukáza� nieèo dobré, pekné, 
vzácne; a presne takto nás nechal do svojej duše nazrie� aj náš rodák. "Rád ma¾ujem krajinu. 
Oslovuje ma jej pokoj, a preto vyh¾adávam krajinu bez ¾udí," hovorí I. Szabó, ktorý sa k aktív-
nej výtvarnej tvorbe dostal aj vïaka priate¾stvu s výtvarníkom a karikaturistom Milanom 
Stanom. "Aj keï som vyštudoval uèite¾skú trojkombináciu slovenèina – dejepis - výtvarná 
výchova, práve o tej výtvarnej som predpokladal, že sa jej nebudem nikdy venova�, aj keï 
som ma¾oval od detstva. Až po dvadsiatich rokoch vïaka Milanovi, ktorý ma pozval ma¾ova� v 
zátišiach Oravy, Liptova a Záhoria, som zaèal viac vnika� do tajomstva ma¾by. Postupne, keï 
Milan zaèal vydáva� Kocúrkovo, zostal som na tú dobrodružnú cestu sám. Spoèiatku som 
ma¾oval olejovými farbami, neskôr som zistil, že tempera a najmä akvarel sú mi svojou jem-
nos�ou bližšie, a používam aj gvaš, teda akvarelové farby, do ktorých sa primieša beloba, èo 
dodáva obrazom lyrickos� èi poetickos�," uvažuje.
Vystavovaný súbor dominujúcich akvarelov prezentoval viaceré slovenské regióny a svoje 
miesto si v òom našiel aj Leopoldov – najmä vïaka obrazom staruèkého mosta na Trolaskoch 
a jesennej Štrkovky. Najmä Trolasky zostali v umelcovej vnímavej duši zafixované od útleho 
detstva. "Trolasky sú miesto môjho detstva. Tu som sa hrával, v zime sme si na moste robili sla-
lom, dokonca sme tam mali aj bránky. Pod mostom bola barina a na nej sme sa v zime, keï 
voda zamrzla, korèu¾ovali a hrali hokej. V pä�desiatych rokoch hokejka nebola takou bežnou 
vecou, a tak sme si hokejky vyrábali z vhodných konárov. Keï som dostal na Vianoce skutoè-
nú hokejku a namiesto kvintákov, teda korèú¾, ktoré sme si pripínali na topánky, skutoèné 
kanady, to bolo radosti v chlapèenskej duši!" spomína si Ivan Szabó, ktorý èasto vo svojej pub-
licistickej tvorbe používal pseudonym Trolaský.

Hody Ivana Szabóa

Mozaiku pripravil Juraj Hladký.
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kou krásou držal patronát ešte aj ktosi iný... "Neby� kríženia, gla-
dioly by som asi ani nepestoval. Práve to, èím vás nová rastlina 
obdarí, obèas aj prekvapí, je to, èo ma stále posúva ïalej," uva-
žuje. Takýmto prekvapením sú aj spomínané dva krížence, ktoré 
do pestrofarebnej plejády priniesli èosi nové: Ametyst má nád-
herný kvet a nevidno, že postupne odkvitá – zoschne až celá 
rastlina, navyše je ve¾mi pevný, èo dáva pod¾a pestovate¾a záru-

ku, že po pár rokoch a ïalším krížením sa môže z neho 
dopestova� medzi gladiolmi unikátny kríženec. Aj druhý 

favorit bol špecifický – vystavovali ho v skleníku v 40-
stupòovej horúèave  na Agrokomplexe a tu nielen-

že prežil, ale dokonca mu nakvitali ïalšie kvety. 
"Aj gladioly majú isté teplotné nároky a vôbec 
nemajú rady extrémne teploty. To, že Devín 
dokázal takto profitova� pri teplotách, keï sa 
bunka rýchlo opotrebúva a pomaly zaèína odu-
miera�, je takmer neuverite¾né a dáva mu pred-
poklad na to, aby sa zaradil medzi mimoriad-

ne trvácne a odolné gladioly," so spokoj-
nos�ou v hlase hovorí Vincent Jurík 

a teší sa na to, èím krížence 
prekvapia pestovate¾ov 

aj obdivovate¾ov gla-
diolov o rok.

S autorom makiet kostolov 
a hradov Jozefom Bartókom sme 

sa stretli už pred rokom ako s jedným z 
úèastníkov projektu Vrá�me Slovensku harmoni-

ku, ktorý sa prezentoval v Spolkovej záhrade. Okrem 
harmoniky mu k srdcu prirástla aj umelecká práca s 
papierom, lepidlom, farbami a maliarskym plátnom. 
Už od svojich šestnástich rokov sa venuje tvorbe 
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Prezentoval sa na nieko¾kých desiatkach výstav, publikoval takmer vo všetkých slovenských 
èasopisoch a je èlenom nieko¾kých klubov výtvarníkov. Okrem Klubu nespravodlivo pleša-
tých je zároveò èlenom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska. Karikaturista, 
pedagóg a Hlohovèan František Bojnièan (*1960, Hlohovec) sa predstavil so svojou aktuál-
nou tvorbou na výstave Osudové èiary v Pieš�anskom informaènom centre. Sú to karikatúry, 
ktoré ho preslávili u nás aj v zahranièí. 
František Bojnièan pracuje v leopoldovskej väznici, aj preto má k nášmu mestu špecifický 
vz�ah. Pôvodným povolaním je fotograf, ale aj výtvarník, pracoval ako robotník a neskôr ako 
štátny zamestnanec. Prvú kresbu uverejnil už v roku 1976 v hlohovskom podnikovom èasopi-
se, v roku 1992 mal prvú väèšiu výstavu. Jeho "krstným otcom" bol známy (dnes už nebohý) 
karikaturista z Nového Mesta nad Váhom Miro Ïurža, s ktorým rok nato aj vystavoval.  A ako 
koncipoval autor František Bojnièan svoju výstavu? "Je to výber od prvej výstavy až podnes. 
Dokonca mám aj jeden obrázok jazveèíka, ktorý som mal ako celkom prvý obrázok na 
pozvánke k prvej výstave. Bavilo ma kresli� odmalièka. To, že som sa zaèal venova� karikatú-
re, bolo akosi v mojom osude. Jednoducho, bolo dôležité vedie� situáciu alebo myšlienku pre-
tavi� do kresby. A vedel som jednoducho tú kresbu �aha� tak, ako bolo treba. Dokážem vystih-
nú� urèitú situáciu. Mám priate¾a, akademického maliara, ktorý sám tvrdí, že situáciu nevie 
tak presne da� na papier. Pri sebe vždy nosím pero a papier a zapisujem si nápady," hovorí 
František Bojnièan. 
Ako hlohovský lokálpatriot sa aj on prezentuje pod krídlami obèianskeho združenia Exlibris 
Ad Personam Hlohovec (názov vystihuje aj myšlienku združenia: od kníh k osobnostiam 
Hlohovca), ktoré zastrešuje a propaguje Františka Bojnièana aj mimo hraníc Mesta ruží. 
"Na tohtoroèný Fraštacký trò plánujeme pripravi� výstavu a jej súèas�ou bude aj výstava ve-
novaná jeho pä�desiatinám. Predtým sme však chceli stihnú� ešte jednu výstavu v 
Pieš�anoch. Autor je tu doma a má tu aj svojich priate¾ov, napríklad známeho karikaturistu a 
humoristu Vojtecha Haringa," hovorí Helena Pekarovièová z obèianskeho združenia 
Exlibris Ad Personam Hlohovec. František Bojnièan sa stal známy aj prostredníctvom èaso-
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"Narodil som sa na policajnej stanici, pracujem vo väznici"
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pisu Roháè (uverejòoval tam od roku 1990 až do zániku èasopisu koncom roka 1991), ne-
skôr bol napríklad èlenom združenia Slovenského združenia karikaturistov Formát. Aj to 

však zaniklo, preto sa viac 
orientoval na sú�aže a vý-
stavy. Na konte má viac 
ako pätnás� ocenení a 
predstavil sa na viac ako 
tridsiatich miestach u nás, 
ale aj v Èesku. Ako autor 
sám vtipne poznamenáva, 
nie je profesionál, má ci-
vilné povolanie, pretože z 
kreslenia sa nedá vyži�. 
"Tvrdím, že rozdiel medzi 
profesionálom a neprofe-
sionálom je taký, že profe-
sionál musí kresli�, pretože 
sa tým musí živi�. Ja sa tým 
neživím, takže kreslím vte-
dy, keï chcem. Azda to je 
na mojich karikatúrach vi-

die�," hovorí s úsmevom František Bojnièan. No najviac humoru si robí zo svojho narodenia 
a profesionálneho pôsobenia. "Narodil som sa na policajnej stanici v Hlohovci. Mal som te-
da opletaèky so zákonom (smiech). Vtedy tam však bola pôrodnica. Ïalšie opletaèky so zá-
konom som mal vo svojich 28 rokoch. Vtedy som nastúpil do leopoldovskej väznice. 
Odvtedy som tam zostal. Nastúpil som v roku 1988, prišli zlé èasy – revolúcia, vzbura, úte-
ky väzòov. Ve¾a ¾udí odchádzalo, báli sa, a ja som si jednoducho povedal, že neodídem. V 
súèasnosti som tam pedagógom pre kultúrno-osvetovú èinnos�. Nechávam sa teda inšpiro-
va� aj prostredím väznice. Každú situáciu, ktorá sa dá využi�, si zapíšem a aspoò zhruba za-
kreslím. Preto mám zapísaných ve¾a nápadov, no èas treba aj na ich realizáciu. Keï teda bu-
dem na dôchodku, kúpim si malú chatku a všetky tieto myšlienky tam budem realizova�," 
hovorí František Bojnièan. S autorom sa do Pieš�anského informaèného centra prišli poroz-
práva� jeho kolegovia, z ktorých si mnohí pamätajú ešte bohaté èasy viac ako štyroch desia-
tok plodných rokov humoristicko-satirického èasopisu Roháè. "František Bojnièan bol 
priaznivcom humoru známy už pred desa�roèiami. Prichádzal na niektoré akcie, napríklad 
na Novomestský osteò, èo bola výstava karikatúr v Novom Meste nad Váhom. A keïže v po-
revoluènom èase neboli peniaze na niektoré kultúrne aktivity, stalo sa z tejto výstavy biená-
le. Okrem toho, že je dobrý kresliar a karikaturista, dobre výtvarne cíti, stal sa dobrým orga-
nizátorom. Jeden rok, èo chýbal v Novomestskom ostni, pohotovo vyplnil. Našiel organi-
zaène to¾ko kapacít, že v Hlohovci v tomto ´medziroèí´ zorganizoval podobnú výstavu 
Fraštacký tàò. Brali sme ho pôvodne ako benjamínka, aj spolu s nebohým vynikajúcim kari-
katuristom Mirom Duržom spolu zaèínali. Nazývali sa Ostré perá. Tento Považský štvorlís-
tok (okrem F. Bojnièana a M. Ïuržu boli èlenmi aj Vladimír Pavlík a Vojtech Haring – pozn. 
aut.) bol vtedy ve¾mi výrazný. František Bojnièan akoby sa od zaèiatku vynoril ako hotový 
autor, a stále si drží svoju líniu, h¾adá, a èo je dôležité, aj v bežnom živote nachádza š�avu, 
ktorá sa nazýva humor," hovorí kurátor výstavy a karikaturista Vojtech Haring. 

Text a foto: Martin Jurèo
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Za prítomnosti hostí sa ešte 10. apríla na výroènej èlenskej schôdzi zakladajúci èlenovia leo-
poldovskej základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých a Zväzu postinu-
tých civilizaènými chorobami v spomienkach vrátili do roku 1995, keï vznikala leopoldov-
ská poboèka tejto organizácie.
Oficiálnym dòom vzniku je 28. február 1995 a prvá ustanovujúca schôdza sa uskutoènila v 
zasadaèke tunajšieho mestského úradu. Keïže Leopoldov je malé mesteèko, organizácia 
združuje od samého zaèiatku ¾udí so všetkými zdravotnými postihmi a každého veku vrátane 
detí. Organizácia vznikla si dala za cie¾ reagova� na problémy zdravotne postihnutých, 
pomôc� im rieši� ich sociálne problémy, zapája� sa do spoloèenského a kultúrneho života 
napriek zdravotným problémom, zvyšova� zdravotné povedomie èi napomáha� zlepšovaniu 
zdravotného stavu rôznymi rehabilitaènými a rekondiènými aktivitami. Iniciátorkou založe-
nia organizácie boli Mária Petrášová a Ing. Vladimír Jambor. V prvom výbore prijali funkcie 
Mária Petrášová ako predsedníèka, Emília Rusnáková, podpredsedníèka, a Jana Galová ako 
pokladníèka. 
Dnes, keï už môžeme troška bilancova�, môžeme sa teši� z toho, že poèas existencie organi-
zácie sa uskutoènilo ve¾a podujatí, ktoré utužovali priate¾ské vz�ahy. Niektoré akcie sa stali 
dokonca tradiènými: výlety, koncerty, odborné prednášky, návštevy divadla a kultúrnych 
podujatí, rehabilitaèno-rekondièné pobyty, fašiangové, mikulášske èi vianoèné posedenia, 
slávenie Dòa matiek, varenie gulášu a mnohé ïalšie a ïalšie...
Za pätnás� rokov sa z malých detí stali dospelí ¾udia, ostatným pribudli rôèky a ubudlo zo síl, 
zmenilo sa aj zloženie výboru. V takomto duchu hodnotenia a spomínania sa niesla celá 
výroèná schôdza, na ktorú prijali pozvanie aj JUDr. Milan Gavorník, primátor mesta, a Alojz 
Partel, zástupca Krajského výboru Z�P. Súèas�ou slávnostného stretnutia bolo tradièné blaho-
želanie jubilantom a ocenenie dlhoroèných a zakladajúcich dobrovo¾níkov v Leopodove: 
Márie Petrášovej, dlhoroènej predsedníèky leopoldovskej základnej organizácie a Emílie 
Rusnákovej medailou dobrovo¾níka. Za dlhoroènú èinnos� bola ocenená aj Margita Mellová.
Atmosféru stretnutia spríjemnil pán Vanèo svojou hrou na harmonike, a tak sa všetci prítomní 
len neradi rozchádzali. Zároveò to bolo výzvou do ïalších spoloèných chví¾ na pripravova-
ných podujatiach v nasledujúcom období. Tento rok už spoloène èlenovia absolvovali febru-
árovú fašiangovú zábavu, odbornú zdravotnú prednášku MUDr. Jána Žáèka a meranie krvné-
ho tlaku predsedníèkou SÈK A. Piknovou èi mestské slávenie Dòa matiek. Predsedníèka 
Mária Petrášová sa v dòoch 27. – 29. mája zúèastnila ako delegátka za organizáciu na podu-
jatí Medzinárodného dòa zdravotne postihnutých v Lúèkach.
Spomenieme ešte pripravované podujatia, ktoré by sme radi v tomto jubilejnom roku ešte zre-
alizovali: výlet do Gabèíkova, opekaèka, zdravotné masáže, kultúrne podujatia, v júli rekon-
dièno-rekreaèný pobyt v Kremnici spojený s výletom do Banskej Štiavnice a Svätého Antolu, 
návšteva termálneho kúpaliska, úèas� na benefiènom koncerte zdravotne postihnutých v 
Bratislave, vianoèné posedenie.
Za všetkým sa skrývajú hodiny dobrovo¾níctva zanietených ¾udí, ktorým právom patrí vïaka a 
želanie dobrého zdravia, vytrvalosti a entuziazmu do ïalších dní.
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Zapojili sme sa do kampaneZapojili sme sa do kampaneZapojili sme sa do kampane
Športovo-kultúrno-vzdelávací projekt Na 
kolesách proti rakovine existuje už od roku 
2003. Zakladate¾om kampane je bývalý 
paralympionik, ví�az Paralympijských hier 
Sydney 2000 v dráhovej cyklistike Radovan 
Kaufmann. Pri zrode kampane v roku 2003 
intenzívne pomáhal, avšak ešte poèas nej 
prehral svoj boj s rakovinou. Vo veku 25 
rokov zomrel. Kampaò sa stala významným 
projektom Slovenského paralympijského 
výboru, ktorý ako hlavný organizátor prijal 
myšlienku zbierky finanèných darov na prí-
stroje v boji proti rakovine. Okrem zbiera-
nia finanèných prostriedkov je cie¾om kam-
pane taktiež i robi� širokú osvetu a vyzdvih-
nú� športovú stránku celého projektu. "Táto 
aktivita sa uskutoèòuje každoroène približne v 60 mestách a obciach Slovenska. Jeho podsta-
tou je totiž prejs� stanovenú symbolickú trasu na nemotorovom kolieskovom prostriedku, èím 
úèastníci prispievajú aktívnou formou k boju proti rakovine," hovorí športový manažér 
Slovenského paralympijského výboru Peter Hamaj. Na trase alebo v cieli cesty na úèastníkov 
èaká kultúrny program, do ktorého sa umelci zapájajú dobrovo¾ne, a tým prispievajú k rozší-
reniu charitatívnemu rozmeru podujatia. 
Významnou organizátorkou a dobrovo¾níèkou v tejto oblasti bola speváèka Eva Mária 
Uhríková (zomrela na následky rakoviny v roku 2007) a mediálne na projekte spolupracuje 
manažér Ján Juráš. Do projektu Na kolesách proti rakovine sa zapojili v sobotu 17. júla aj oby-
vatelia Leopoldova a okolitých obcí. Aktívne sa zúèastnilo nieko¾ko desiatok obyvate¾ov, 
aktívnejší aj symbolickou cestou z Leopoldova do Pieš�an a spä�. Zámerom organizátora bolo 
aj zvidite¾ni� zbierku Na kolesách proti rakovine formou hraèky jojo, ktorú si úèastníci mohli a 
stále môžu kúpi� za symbolickú sumu. Zbierku zrealizovalo mesto Leopoldov v spolupráci s 
dobrovo¾níkmi, ktorí príspevky budú zbiera� aj poèas augusta. Kampaò Na kolesách proti 
rakovine prispela doteraz Nadácii Výskum rakoviny na zakúpenie nieko¾kých dôležitých prí-
strojov sumou viac ako 150-tisíc eur. Wave System bol prvým prístrojom, ktorý sa vïaka zbier-
ke podarilo zakúpi�. Je ním až so 100% istotou možné zisti� akúko¾vek zmenu v sledovanom 
úseku DNA. Zabezpeèuje kvalitnú detekciu zmien u dedièných foriem rakoviny hrubého 
èreva a štítnej ž¾azy. Ïalším z nich bola pulzná elektroforéza, ktorého hodnota je  viac ako 
41-tisíc eur a umožòuje monitorova� stav chromozómov, stanovi� stupeò ich poškodenia a 
opravy na úrovni DNA. Aj ïalšie prístroje slúžia v Ústave experimentálnej onkológie SAV v 
Bratislave základnému aj translaènému výskumu, ale hlavne pri diagnostike nádorových 
ochorení a h¾adaní najlepších foriem lieèby rakoviny pre pacientov na celom Slovensku. 
A aký bol sumár leopoldovskej samosprávy, ktorá sa po prvýkrát zapojila do projektu? "Mesto 
môže na prvýkrát skonštatova� úspech. Vyhlásili sme ponuku zapojenia sa do cyklistickej túry 
po hrádzi. Úèastníci zaplatili dobrovo¾né štartovné, za ktoré sme im ako protihodnotu poskyt-
li obèerstvenie. Teší nás, že na prvýkrát sa zapojilo štrnás� dobrovo¾níkov, ktorí absolvovali 
celistvú trasu tam a spä�. V priebehu dòa zároveò naši dobrovo¾níci oslovovali obyvate¾ov 
mesta, najmä tých, ktorí išli na bicykli èi kolieskových korèuliach, predstavili im spomínaný 
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projekt a požiadali ich, aby venovali ¾ubovo¾nú sumu na projekt Na kolesách proti rakovine. 
Celková suma vyzbieraných prostriedkov ešte nie je koneèná, keïže obyvatelia ešte stále 
môžu venova� dobrovo¾ný príspevok, ale v celom rozsahu ho poukážeme nadácii Výskum 
rakoviny," informovala Kristína Vachanová, organizátorka za Mestský úrad v Leopoldove. Ak 
ste nemohli prispie� a máte záujem podpori� kampaò ¾ubovo¾ným vkladom alebo bankovým 
prevodom na úèet verejnej zbierky èíslo 4001198272/7500 alebo zaslaním prázdnej SMS v 
hodnote jedno euro na èíslo 876 v sieti Orange Slovensko. Operátor odvedie na zbierku 
100% tejto sumy a samo zaslanie SMS správy zákazníkovi nespoplatòuje. O programe pro-
jektu do konca tohto roka sa môžete dozvedie� viac na internetovej stránke www.spv.sk/na-
kolesach/program-kampane, kde sú uvedené aj kultúrne podujatia v rámci tohtoroènej kam-
pane a zároveò máte možnos� overi� si využitie venovaných finanèných prostriedkov. 

Martin Jurèo

Náv�teva
vzácna
aj po rokoch

Náv�teva
vzácna
aj po rokoch
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Polstoroèné stretnutie
V roku 1960 sme skonèili povinnú školskú dochádzku tri triedy v Osemroènej strednej ško-
le v Leopoldove. Triednymi uèite¾kami nám boli pani uèite¾ky Kolláriková, Šoltýsová a 
Taèovská. Pani Taèovská sa, žia¾, nášho stretnutia nedožila, ale spomienkovú kyticu kvetov 
sme položili na jej hrob. Ostatné pani uèite¾ky s nami vydržali do veèerných hodín. 
Spomínali sme na príchod žiakov z Maduníc, Žlkoviec, Ratkoviec, ktorí od šiestej triedy s 
nami drali leopoldovské školské lavice, zablúdili sme aj na stredné školy, ba mnohí aj na vy-
soké školy. Nevynechali sme zamestnania, rodiny a podobne. Zišli sme sa 38 spolužiaci, 
žia¾, devätnásti už nie sú medzi nami. Poèas stretnutia sme si prezreli základnú školu, oso-
bitne jej novú prístavbu a nové uèebne v nej a v "našich" triedach sme konštatovali, že dnes 
je škola krajšia, zaujímavejšia a urèite sa v nej ¾ahšie aj zaujímavejšie uèí. Na veèeru sme sa 
presunuli do Koliby, kde sme pokraèovali v našich debatách. Rozchádzali sme sa napokon 
so želaním, aby sa naše neformálne stretnutia opakovali, dúfajúc pritom, že v nezmenenom 
poète. Za nás všetkých sa chcem poïakova� Mgr. O. Galèíkovej za umožnenie krásnych 
spomienok priamo v škole a Mgr. A. Benkovej za to, že vo svojom vo¾nom èase nás sprevá-
dzala v škole a trpezlivo sa nám venovala. So srdeènou vïakou od všetkých spolužiakov 

O¾ga Zennerová, rod. Fabiánová.
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Napísali o nás... 
...v roku 1971
Trojdòové mesto
Kto v nede¾u prechádzal cez Leopoldov, nemohol si nepovšimnú� sviatoèné ovzdušie tamoj-
ších obèanov. "Víta vás mesto Leopoldov", 302-roèný Leopoldov, ktorý vyše 3 storoèia èakal 
na poslednú sobotòajšiu slávnos�, keï sa táto známa obec pri Váhu, stredisko železnièiarov, 
stala najmladším mestom na Slovensku. Leopoldov známy svojou väznicou, Leopoldov, ktorý 
na východe hranièí s mestom ruží – Hlohovcom, na severe a západe s Èerveníkom a na juhu 
so Šulekovom. Leopoldov, v ktorom pred vyše tristo rokmi založili pevnos�, ktorú vtedy pome-
novali – Leopoldovom. Bola to najmocnejšia pevnos� v Európe. Má ešte dodnes hviezdicový 
pôdorys v tvare pravidelného šes�uholníka, ktorej základný kameò na prvú zo šiestich bášt 
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položili na juhovýchode smerom k Hlohovcu ešte v septembri 1665. Na stavbe tejto pevnosti 
pracovali tisíce poddaných. Niektorí z nich žiadali samotného cisára, aby im povolil postavi� 
si domèeky okolo pevnosti. Tie domèeky potom niesli názov Mesteèko pri Leopoldove, èiže: 
Neustadl, Neistadl ad penes Praesidium Leopoldopoliense. 
Obec Leopoldov - dnes už naše najmladšie mesto založili teda remeselníci a robotníci, ktorí 
pracovali na stavbe pevnosti. Na stavbe pevnosti pracovalo asi tritisíc remeselníkov a robotní-
kov, ale z nich sa tam iba malá èas� usadila. Remeselníci pochádzali z Bavorska a Moravy. Tí, 
ktorí sa tam usadili, dostali potom za zásluhy pri výstavbe pevnosti a potom neskôr pri obrane 
proti Turkom a za iné zásluhy od cisára Leopolda I. rôzne výsady. Okrem iného aj mestské 
súdne právo (v roku 1678), ktorého nemým svedkom je ešte aj dnes pranier – ståp hanby. Je 
renesanèný, štvorhranný, na bokoch prehåbený, hore ukonèený strieškou, ståp opatrený 
kamennými gu¾ami. K nemu vyväzovali obèanov za verejné pohoršenie, krádeže ohovára-
nie... a iné priestupky, najèastejšie vtedy, keï bolo na námestíèku najviac ¾udí. Pranier stojí v 
Leopoldove ešte aj dnes, pravda, už iba ako historická pamiatka na èasy, chránená 
Slovenským pamiatkovým úradom. 
Aj pevnos� stojí dodnes v Leopoldove. No nie ako nedotknute¾ná pamiatka, ale ako známa 
väznica, pôvodne tiež renesanèná protiturecká pevnos� hviezdicovitého tvaru z roku 1669. 
Pôvodne bola postavená na obranu horného Uhorska proti Turkom, ale okrem menších poty-
èiek s Turkami vážnejšiu úlohu vtedy nehrala, aj keï o návštevy významných ¾udí núdze v 
žiadnom storoèí Leopoldova nebolo. Tak napr. v roku 1812 bol v pevnosti Leopold väznený 
Napoleonov syn Gašpar. V pevnosti si odsedel sedem rokov. Vypustili ho až vtedy, keï preja-
voval známky debility.
Prvým slávnym velite¾om leopoldovskej pevnosti (nazvanej tiež panenskou, lebo nikdy nebo-
la dobytá útokom), bol plukovník Ján Michal Rith, stavite¾ pevnosti. Je pochovaný v hrobke 
pevnosti. Na návrh ministra Bacha vydal cisár v roku 1855 dekrét, aby leopoldovská pevnos� 
bola pretvorená na trestnicu. V nej boli zo zaèiatku zatvárané aj ženy. 
Od tých èas však pretieklo ve¾a vody dolu Váhom, roky utekali, a Leopoldov zaèal po oslobo-
dení našej vlasti Sovietskou armádou písa� novú históriu. Boli to roky budovania so s¾ubnými 
perspektívami a rozvojom. Rozrástol sa priemysel, pretože pôdy okolo Leopoldova bolo 
málo, a tak iba málo ¾udí sa venovalo po¾nohospodárstvu. K bývalému Liehovaru, dnes už 
závodu Slovlik pribudli prevádzky kyseliny citrónovej a toruly, na druhej strane hlbokého 
jazera pribudlo zase obrovské silo a v tejto pä�roènici chcú v Leopoldove postavi� výrobné 
haly Kovošrotu v náklade 80 miliónov korún. Treba vari spomenú� aj výrobné haly priamo vo 
väznici – továrnièka na nábytok, koberce, papierové vrecúška, poboèka závodov BEZ v 
Bratislave atï.
A èo slávne jarmoky? Ešte Karol VI. dal výsadnou listinou v auguste 1712 právo na vydržiava-
nie piatich jarmokov. Z nich jeden chcú teraz Leopoldovèania obnovi� – mal by to by� vraj 
výroèný jarmok na Leopolda pod názvom "Opoldský jarmok". 
Inak na ten honor – mesto – sa Leopoldovèania pripravovali už roky. Svoju obec budovali, 
modernizovali, rozširovali. Dobré komunikácie, kultúrny dom, materská škola, rozšírená 
obchodná sie� s novými predajòami textilu, obuvi, potravín aj domácich potrieb, výstavba 
športového areálu a iných úprav verejných priestranstiev, to všetko predchádzalo roky pred 
poslednou slávnostnou sobotou, v ktorú odovzdali Leopoldovu štatút mesta – najmladšieho 
mesta na Slovensku. 
"Víta vás mesto Leopoldov", vypína sa hrdo nad známym mesto železnièiarov už od soboty 
minulého týždòa. Nad tým mesto, ktoré má za sebou 302-roènú históriu. 

Štefánia ZÚBEROVÁ, Ro¾nícke noviny 2. február 1971
Nabudúce: Tristoroèný Leopoldpolis. Mesteèko èi mesto? (Práca 27.5.1969)

O obraze Panny Márie, Matky ustaviènej pomoci
Obraz vznikol v èase križiackych výprav, keï sa v kres�an-
skom svete pôsobením svätého Františka a jeho rádu rozši-
rovala pobožnos� k Ukrižovanému Spasite¾ovi a Bolestnej 
Matièke. Odborníci tento obraz uznávajú ako dielo výbor-
ného a zbožného maliara asi z 13. storoèia. Až do sklonku 
15. storoèia (tak vraví starý pergamenový zápis z roku 
1500) bol obraz uctievaný na gréckom ostrove Kréta a už 
vtedy bol povestný zázrakmi. Jedného dòa akýsi kupec 
posvätný obraz odniesol, ukryl ho medzi svoj tovar a plavil 
sa do Talianska. Sotva sa loï dostala na šíre more, strhla sa 
búrka a námorníci už skoro prestali dúfa�, že sa živí dosta-
nú na pevninu. Hoci nevedeli niè o skrytom obraze, pred-
sa sa vrúcne modlili k Matke ustaviènej pomoci, aby im 
pomohla. Boli vyslyšaní. Búrka sa utíšila a námorníci sa 
š�astne dostali k talianskym brehom. Po roku prišiel ten istý kupec poèas svojich ciest až 
do Ríma. Tam �ažko ochorel a cítiac blízkos� smrti, vyjavil s plaèom svojmu hostite¾ovi, èo 
vykonal, ako tajne odniesol posvätný obraz z miesta, kde skrze neho Matka ustaviènej 
pomoci konala ve¾a zázrakov. "Ja èoskoro zomriem," vravel, "ale zaprisahám �a, aby si 
tento svätý obraz dal vystavi� v niektorom chráme, kde by mal dôstojné miesto.Tajomné 
grécke písmená pri hlavách svätých osôb nám našepkávajú, že je tu znázornené druhé 
zvestovanie. Archanjeli Michal a Gabriel ukazujú Božskému die�a�u, èo ho èaká, keï 
vyrastie a oznamujú Svätej Panne: "Budeš matkou bolestnou." Svätá Panna s hlbokým 
smútkom pozerá z obrazu. Akoby jej padali z oèí slzy a jej ústa akoby vraveli: "¼udia, 
pozrite sa, ako vás milujem! Pre vašu spásu svoje jediné die�a venujem smrti. Majte ku 
mne dôveru, ja som Matka ustaviènej pomoci." 
Obraz je v súèasnosti vystavený v Kostole sv. Alfonza s kláštorom redemptoristov a je 
uctievaný po celom svete. Tento neve¾ký obraz na hlavnom oltári je ma¾ovaný v gréckom 
slohu. Hlavu Panny Márie pokrýva tmavomodrý pláš�, ktorý jej splýva až na plecia. Nad 
jej èelom žiari ve¾ká hviezda, ktorá je znakom Božského materstva. Pláš� i spodný èerve-
ný odev Panny Márie sú tieòované starým spôsobom, pomocou zlatých èiar. V pravej 
ruke drží Ježiša obleèeného do zelených šiat a tmavožltého pláš�a. Božie die�a sa pritíska 
k matke a úzkostlivo h¾adí hore, kde sa mu zjavujú dvaja anjeli a prinášajú nástroje ukri-
žovania. Z jednej nohy akoby sa mu od pre¾aknutia zošmykla jedna sandála.

Deviatnik k Panne Márii, Matke ustaviènej pomoci
Ó, Mária, Matka ustaviènej pomoci, ukáž, že si tiež mojou matkou a pomôž mi... Daj tiež, 
aby som to, za èo prosím, len ku cti a sláve Božej a ku spaseniu svojej duše použil. Svätý 
Alfonz, ktorý si pre svoju nezlomnú dôveru od Najsvätejšej Panny Márie to¾ko milostí pri-
jal, vyžiadaj mi podobnú pevnú dôveru k Matke Ustaviènej pomoci a pros ju, aby mi 
vyprosila milos�, o ktorú ju tak vrúcne prosím. Veèný Otèe, v mene svojho jednorodeného 
syna Pána nášho, Ježiša Krista, a na prímluvu Najsvätejšej Matky, prosím �a, aby si ma 
vyslyša� ráèil k väèšej svojej sláve a k spaseniu mojej duše. Amen.

Pripravila Gitka Bayerová

Gitku zaujalo...
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Leopoldove ešte aj dnes, pravda, už iba ako historická pamiatka na èasy, chránená 
Slovenským pamiatkovým úradom. 
Aj pevnos� stojí dodnes v Leopoldove. No nie ako nedotknute¾ná pamiatka, ale ako známa 
väznica, pôvodne tiež renesanèná protiturecká pevnos� hviezdicovitého tvaru z roku 1669. 
Pôvodne bola postavená na obranu horného Uhorska proti Turkom, ale okrem menších poty-
èiek s Turkami vážnejšiu úlohu vtedy nehrala, aj keï o návštevy významných ¾udí núdze v 
žiadnom storoèí Leopoldova nebolo. Tak napr. v roku 1812 bol v pevnosti Leopold väznený 
Napoleonov syn Gašpar. V pevnosti si odsedel sedem rokov. Vypustili ho až vtedy, keï preja-
voval známky debility.
Prvým slávnym velite¾om leopoldovskej pevnosti (nazvanej tiež panenskou, lebo nikdy nebo-
la dobytá útokom), bol plukovník Ján Michal Rith, stavite¾ pevnosti. Je pochovaný v hrobke 
pevnosti. Na návrh ministra Bacha vydal cisár v roku 1855 dekrét, aby leopoldovská pevnos� 
bola pretvorená na trestnicu. V nej boli zo zaèiatku zatvárané aj ženy. 
Od tých èas však pretieklo ve¾a vody dolu Váhom, roky utekali, a Leopoldov zaèal po oslobo-
dení našej vlasti Sovietskou armádou písa� novú históriu. Boli to roky budovania so s¾ubnými 
perspektívami a rozvojom. Rozrástol sa priemysel, pretože pôdy okolo Leopoldova bolo 
málo, a tak iba málo ¾udí sa venovalo po¾nohospodárstvu. K bývalému Liehovaru, dnes už 
závodu Slovlik pribudli prevádzky kyseliny citrónovej a toruly, na druhej strane hlbokého 
jazera pribudlo zase obrovské silo a v tejto pä�roènici chcú v Leopoldove postavi� výrobné 
haly Kovošrotu v náklade 80 miliónov korún. Treba vari spomenú� aj výrobné haly priamo vo 
väznici – továrnièka na nábytok, koberce, papierové vrecúška, poboèka závodov BEZ v 
Bratislave atï.
A èo slávne jarmoky? Ešte Karol VI. dal výsadnou listinou v auguste 1712 právo na vydržiava-
nie piatich jarmokov. Z nich jeden chcú teraz Leopoldovèania obnovi� – mal by to by� vraj 
výroèný jarmok na Leopolda pod názvom "Opoldský jarmok". 
Inak na ten honor – mesto – sa Leopoldovèania pripravovali už roky. Svoju obec budovali, 
modernizovali, rozširovali. Dobré komunikácie, kultúrny dom, materská škola, rozšírená 
obchodná sie� s novými predajòami textilu, obuvi, potravín aj domácich potrieb, výstavba 
športového areálu a iných úprav verejných priestranstiev, to všetko predchádzalo roky pred 
poslednou slávnostnou sobotou, v ktorú odovzdali Leopoldovu štatút mesta – najmladšieho 
mesta na Slovensku. 
"Víta vás mesto Leopoldov", vypína sa hrdo nad známym mesto železnièiarov už od soboty 
minulého týždòa. Nad tým mesto, ktoré má za sebou 302-roènú históriu. 

Štefánia ZÚBEROVÁ, Ro¾nícke noviny 2. február 1971
Nabudúce: Tristoroèný Leopoldpolis. Mesteèko èi mesto? (Práca 27.5.1969)

O obraze Panny Márie, Matky ustaviènej pomoci
Obraz vznikol v èase križiackych výprav, keï sa v kres�an-
skom svete pôsobením svätého Františka a jeho rádu rozši-
rovala pobožnos� k Ukrižovanému Spasite¾ovi a Bolestnej 
Matièke. Odborníci tento obraz uznávajú ako dielo výbor-
ného a zbožného maliara asi z 13. storoèia. Až do sklonku 
15. storoèia (tak vraví starý pergamenový zápis z roku 
1500) bol obraz uctievaný na gréckom ostrove Kréta a už 
vtedy bol povestný zázrakmi. Jedného dòa akýsi kupec 
posvätný obraz odniesol, ukryl ho medzi svoj tovar a plavil 
sa do Talianska. Sotva sa loï dostala na šíre more, strhla sa 
búrka a námorníci už skoro prestali dúfa�, že sa živí dosta-
nú na pevninu. Hoci nevedeli niè o skrytom obraze, pred-
sa sa vrúcne modlili k Matke ustaviènej pomoci, aby im 
pomohla. Boli vyslyšaní. Búrka sa utíšila a námorníci sa 
š�astne dostali k talianskym brehom. Po roku prišiel ten istý kupec poèas svojich ciest až 
do Ríma. Tam �ažko ochorel a cítiac blízkos� smrti, vyjavil s plaèom svojmu hostite¾ovi, èo 
vykonal, ako tajne odniesol posvätný obraz z miesta, kde skrze neho Matka ustaviènej 
pomoci konala ve¾a zázrakov. "Ja èoskoro zomriem," vravel, "ale zaprisahám �a, aby si 
tento svätý obraz dal vystavi� v niektorom chráme, kde by mal dôstojné miesto.Tajomné 
grécke písmená pri hlavách svätých osôb nám našepkávajú, že je tu znázornené druhé 
zvestovanie. Archanjeli Michal a Gabriel ukazujú Božskému die�a�u, èo ho èaká, keï 
vyrastie a oznamujú Svätej Panne: "Budeš matkou bolestnou." Svätá Panna s hlbokým 
smútkom pozerá z obrazu. Akoby jej padali z oèí slzy a jej ústa akoby vraveli: "¼udia, 
pozrite sa, ako vás milujem! Pre vašu spásu svoje jediné die�a venujem smrti. Majte ku 
mne dôveru, ja som Matka ustaviènej pomoci." 
Obraz je v súèasnosti vystavený v Kostole sv. Alfonza s kláštorom redemptoristov a je 
uctievaný po celom svete. Tento neve¾ký obraz na hlavnom oltári je ma¾ovaný v gréckom 
slohu. Hlavu Panny Márie pokrýva tmavomodrý pláš�, ktorý jej splýva až na plecia. Nad 
jej èelom žiari ve¾ká hviezda, ktorá je znakom Božského materstva. Pláš� i spodný èerve-
ný odev Panny Márie sú tieòované starým spôsobom, pomocou zlatých èiar. V pravej 
ruke drží Ježiša obleèeného do zelených šiat a tmavožltého pláš�a. Božie die�a sa pritíska 
k matke a úzkostlivo h¾adí hore, kde sa mu zjavujú dvaja anjeli a prinášajú nástroje ukri-
žovania. Z jednej nohy akoby sa mu od pre¾aknutia zošmykla jedna sandála.

Deviatnik k Panne Márii, Matke ustaviènej pomoci
Ó, Mária, Matka ustaviènej pomoci, ukáž, že si tiež mojou matkou a pomôž mi... Daj tiež, 
aby som to, za èo prosím, len ku cti a sláve Božej a ku spaseniu svojej duše použil. Svätý 
Alfonz, ktorý si pre svoju nezlomnú dôveru od Najsvätejšej Panny Márie to¾ko milostí pri-
jal, vyžiadaj mi podobnú pevnú dôveru k Matke Ustaviènej pomoci a pros ju, aby mi 
vyprosila milos�, o ktorú ju tak vrúcne prosím. Veèný Otèe, v mene svojho jednorodeného 
syna Pána nášho, Ježiša Krista, a na prímluvu Najsvätejšej Matky, prosím �a, aby si ma 
vyslyša� ráèil k väèšej svojej sláve a k spaseniu mojej duše. Amen.

Pripravila Gitka Bayerová

Gitku zaujalo...
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Spoloèenská kronika
Júl - august 2010 83-roèní

90-roèné

81-roèní

Opustili nás
Jozef Èelko

Mariana Danihelová
 Ján Jurèo

Èes� ich pamiatke.

65-roèní
Johana Beníková Mária Cibulová

Štefan Kéri Adela KluchováPovedali si áno
Karol Olexa Filip MikloMilan Kleiman

Jozefa Sedmáková Peter Palkovièa Mgr. Miroslava 
Mária Svetlíková Ján SýkoraPolakovièová
Ing. Jozef Štrbka Alžbeta Vaváková

Marián Petroviè
70-roèní 84-roènýa Monika Hajdáková

Lidia Ïurišová Anton Michler
František KadlecBc. Tomáš Drgoò

PhDr. Roland Osvalda Mgr. Monika Vanèová 86-roèní
Irena Palkovièová Jozef Kadlec

Ivan Slávik Mária Kadlecová
Emil Sobolèiak
Eva Tomanová 87-roènáNarodili sa

Magdaléna VinklerováSofia Paulíková
75-roènáSofia Pisklová

O¾ga BeòovièováMatej Blaho
Magdaléna Matejèíková Lukáš Modrovský

80-roèníTereza Kalivodová Mária Vykopálová
Pavlína BenkováViktor Èavajda

Antónia Marcinková 91-roèná
Júlian Vanèo Mária Kuèáková

Ignác VavrovièNaši jubilanti
Srdeène blahoželáme!

60-roèní
O¾ga HorváthováMUDr. Vladimír Breš�anský 
Irena OttingerováMária Cepková
Emília SkákalováMária Dzurechová

Tatiana Gerièová
82-roèníViera Kováèová

Mária HaulišováŠtefan Koza
Štefan KadleèíkO¾ga Pavlovièová

Emília Klaèmanová Pavol Šandor
František ZavadilEva Šandorová Spracované dòa 16.8.2010, 

Viera Lietavová 
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