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Poslanci ustanovili päť pracovných komisií
Viceprimátorkou sa stala Renáta Miklošová
Nové mestské zastupiteľstvo, zvolené v novembrových komunálnych
voľbách, sa spolu so staronovým primátorom JUDr. Milanom
Gavorníkom stretlo na svojom ustanovujúcom a zároveň prvom riadnom rokovaní 20. decembra 2010, avšak bez výraznejšieho záujmu
verejnosti.
Podstatná časť slávnostného rokovania poslancov patrila prevzatiu
mandátov a funkcií v samospráve mesta na ďalšie štyri roky. Na úvod
rokovania prezentovala výsledky komunálnych volieb Ing. Anna
Kirschbaumová, predsedníčka mestskej volebnej komisie, a za jej účasti novozvolení poslanci spolu s primátorom zložili slávnostný sľub.
Primátor M. Gavorník vo svojom príhovore vyzdvihol úsilie a výsledky
končiaceho zastupiteľstva a vedenia mesta a zároveň vyjadril presvedčenie, že podobné ambície má aj nový poslanecký zbor. „Niektorých
obyvateľov Leopoldova o dobrej voľbe presvedčíme možno veľmi skoro, niektorých možno nepresvedčíme nikdy. Verím však, že tak ako ja tak i všetci poslanci urobia všetko pre to, aby sme ľudí presvedčili
o našej dobrej vôli urobiť pre Leopoldov maximum,” uviedol okrem iného vo svojom príhovore.
Za svoju zástupkyňu si primátor Milan Gavorník určil Mgr. Renátu Miklošovú. Ďalšiu časť rokovania poslanci s primátorom venovali kreovaniu pracovných komisií mestského zastupiteľstva, aj keď v tejto fáze už išlo o komplexný návrh, ktorý predtým prešiel neoficiálnymi rokovaniami poslancov s primátorom. Aj v tomto volebnom období samospráva do svojej práce v komisiách mestského zastupiteľstva
bude zapájať ďalších obyvateľov mesta, neposlancov – odborníkov z konkrétnych oblastí.
Azda najčastejšie sa zastupiteľstvo aj občania budú dostávať do kontaktu s prácou troch pracovných komisií, ktoré pracujú počas celého volebného obdobia najintenzívnejšie, a to s finančnou komisiou, komisiou výstavby a životného prostredia a kultúrnou-sociálnou komisiou.
Finančú komisiu bude v nasledujúcom volebnom období viesť Bc. Terézia Kavuliaková.
Členovia: Klára Vachanová, Mgr. Róbert Levčík, Ing. Rudolf Holkovič (externý pracovník), Ing. Terézia
Trnková (hlavná kontrolórka), Alena Molnárová (pracovníčka MsÚ).
Komisiu výstavby a životného prostredia bude naďalej viesť Ing. Róbert Gergič.
Členovia: Ján Mika, Miloš Jančár, Ing. Pavol Ondriga, Ing. Stanislav Stanek (externý pracovník), Ing.
Tomáš Kalivoda (externý pracovník), Mgr. Jana Jančárová (pracovníčka MsÚ).
Kultúrno-sociálnu komisiu bude počas volebného obdobia viesť doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
Členovia: Mgr. Renáta Miklošová, Gustáv Zenner, Pavel Zlámala, Mgr. Anežka Benková (externá pracovníčka), PhDr. Roland Osvald (externý pracovník), Ing. Kristína Vachanová (pracovníčka MsÚ).
Komisiu na prideľovanie nájomných bytov bude riadiť Ján Mika.
Členovia: Miloš Jančár, Klára Vachanová, Mgr. Renáta Miklošová, Bc. Terézia Kavuliaková, Marieta
Patajová (pracovníčka MsÚ).
Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov bude predsedať Ing.
Pavol Ondriga (Kresťanskodemokratické hnutie).
Členovia: Gustáv Zenner (Smer – sociálna demokracia), Pavel Zlámala (Strana zelených), doc. PhDr.
Juraj Hladký, PhD. (nezávislý kandidát).
V závere rokovania sa poslanci zaoberali ďalšími technickými otázkami. Za sobášne dni v roku 2011 určili piatky a soboty a nezmenili sa ani sobášne miestnosti – v meste sú to reprezentačné priestory informačného centra v budove mestského úradu a v prípade ústavu na výkon trestu odňatia slobody a ústavu na výkon väzby schválili za sobášnu miestnoť pojednávaciu miestnosť ÚVTOS a ÚVV Leopoldov.
Sobášne a pohrebné obrady môžu poverením zastupiteľstva vykonávať primátor Milan Gavorník a poslanci Juraj Hladký a Renáta Miklošová. V zákonom ustanovených prípadoch poslanci MsZ poverili
zvolávaním a vedením rokovania mestského zastupiteľstva poslankyňu Teréziu Kavuliakovú.
(juh
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Tortu s leopoldovským erbom rozkrojil ocenený doktor Žáček
Na tohtoročnej novoročnej primátorskej recepcii, ktorá sa uskutočnila 28. januára v mestskej
stolnotenisovej hale, sme mali možnosť vidieť
známe aj menej známe tváre ľudí spätých s
rozvojom nášho mesta v minulosti či v súčasnosti prostredníctvom svojich profesií či záujmov.
Žiaľ, aj keď sme sa v tento jubilejný 40.
„mestský” rok tešili napríklad aj na stretnutie
s Dr. Milanom Piovarčim, krstný otec leopoldovského mestského štatútu pre závažné okolnosti musel návštevu svojho rodiska odložiť.
Ako spomienku na 40. výročie udelenia štatútu
mesta Leopoldovu však pripravujeme jeho reportáž, ktorá na začiarku 70. rokov, v období
zvažovania udelenia štatútu mesta, mala aj svoj
mienkotvorný rozmer.
Januárové stretnutie, na ktorom sa zúčastnilo
asi osemdesiat hosti, primátor mesta využil aj
na poďakovanie sa poslancom, ktorí v zastupi-
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teľstve pracovali v minulom volebnom období a nadviazal na zvyk oceniť výnimočných či
záslužných ľudí, ktorí sa usilovali svojou prácou o rozvoj mesta v akejkoľvej oblasti. Na návrh kultúrno-sociálnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Leopoldove poslanci 17. januára 2011 udelili Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Leopoldov MUDr.
Jánovi Žáčkovi. Primátor mesta M. Gavorník dlhoročnému a zaslúžilému leopoldovskému
lekárovi ocenenie odovzdal v príjemnej atmosfére, o ktorú sa počas stretnutia starali skvelá
jazzová speváčka a skladateľka Adriena Bartošová spolu so svojím manželom, členom činohry Slovenského národného divadla Štefanom Bučkom. Na nestrojené poďakovanie doktora Žáčka za udelenie ocenenia, ktoré vyjadril veršami klasika, bezprostredne v podobnom
poetickom aj príležitostnom tóne zareagoval Štefan Bučko. Slávnostný akt odovzdania
Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Leopoldov spečatil ocenený lekár prerezaním torty s mestským erbom.
Aj na januárovom slávnostnom stretnutí sa veľa spomínalo na minulý rok, ale veľa sa hovorilo aj o tom, čo nás čaká v roku novom. Časť z našej novoročnej ankety prinášame v skratke.

Vincent Jurík, pestovateľ a šľachtiteľ
Očakávam, že tento rok bude lepší a nebude napríklad ani také bláznivé počasie, aké bolo
po minulé roky. Predvlani sme mali víchrice, vlani veľa dažďa, tento rok už hádam bude
striedmejší. Zima je dobrá a vyzerá to tak, že by mohlo byť aj leto vydarené a poteší nás zaujímavou úrodou.

Anežka Benková, zástupkyňa riaditeľky ZŠ
V prvom rade bol zaujímavý. Pred poldruha rokom sme otvárali multimediálnu knižnicu.
Pomáha nám mesto a rada rodičov, vymenili sme fond v knižnici. Jednoducho, deti rozhodovali o tom, aké knižky zabezpečíme. Také, o ktoré mali záujem. Plánov na tento rok je
dosť - návštevy kultúrnych podujatí, exkurzie a projekty sú bežné v každom ročníku a každý rok – Deň vody, environmentálny projektový deň, laboratórne projekty, v poslednom období sme robili mesačný projekt o regióne a meste Leopoldov.
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Michal Adamkovič, predseda OZ Šanec
Ten uplynulý rok bol úspešný aj pre nás dôchodcov. Pre všetkých našich členov sme počas celého roka chystali rôzne akcie a verím, že úspešný bude ja tento rok. Všetky naše
aktivity však budú závisieť predovšetkým od toho, akí budeme zdraví, a, samozrejme, aj
od pochopenia našich partnerov. Sme vďační vedeniu mesta, že podporovali naše aktivity a veríme, že nám vyjde v ústrety aj tento rok.

Renáta Miklošová, viceprimátorka
Pre mňa osobne to bol úspešný a vydarený rok, pretože som mala príležitosť urobiť čosi
pre kultúru v Leopoldove, a myslím si, že sa nám sčasti aj podarilo vtiahnuť obyvateľov
mesta do spoločenského života. Bola by som rada, keby sa podarili dokončiť investičné
akcie, najmä kanalizácia a rekonštrukcia parku, a keby sme zasa o troška postúpili v kultúrnom živote mesta. To je moja srdcová zálezitosť.

Róbert Levčík, poslanec MsZ
Rok 2010 bol pre mňa príjemný v pracovnej aj súkromnej oblasti, najmä v tej rodinnej.
Tešili sme sa s manželkou zo syna Maximiliána. Bol by som rád, keby tento rok priniesol
veľa zdravia a šťastia mojim blízkym, priateľom a ľuďom, čo poznám, a aby sa mi podarili
naplniť aj tie ciele, ktoré mám ako poslanec zastupiteľstva.

Mária Rihová, kultúrna aktivistka
Aj keď som na penzii desiaty rok, usilujem sa ľuďom pripomínať dôležitosť úsmevu a pripomínať im skromnosť a prirodzenú ohľaduplnosť našich rodičov a starých rodičov.
Všímam si, že ten úsmev a pridzenosť nám, žiaľ, chýbajú čoraz viac… Teším sa z toho, že
si každé ráno otvorím okno a vidím z neho oázu kvetov, pokoja a radosti. Vyhýbam sa
bežnému ľudskému nepochopeniu či zlu a usilujem sa na všetko pozerať sa s nadhľadom
a optimizmom. Žičím tento pocit každému človeku.
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Helena Foltánová, riaditeľka materskej školy
Rekonštrukcia škôlky nám umožnila pracovať v krásnych a čistých priestoroch a nové podmienky nám umožňujú všestrannejšiu prácu s deťmi. Vytvorili sme nové pracovné kútiky, vyučovacie centrá, odpadli nám problémy s rôznymi opravami, pretože všetky najdôležitejšie
zariadenia máme nové. Napríklad v spotrebe plynu sme oproti minulým rokom klesli o celú
polovicu, pritom v škôlke máme ešte teplejšie. Veríme, že tento rok sa nám aj s pomocou
mesta ešte podarí doplniť vybavenie kuchyne a sčasti zadovážiť nový nábytok a hračky.

Tomáš Kalivoda, odborník komisie výstavby a životného prostredia MsZ
Minulý rok bol pre mňa a moju manželku pozitívne zlomový, pretože sa nám po našom synovi narodila prvá dcérka. To bola asi tá najradostnejšia udalosť z celého minulého roka, z
ktorej pocit vo mne pretrváva doteraz. Od nového roka očakávam, že ma začne viac napĺňať moja práca, že nebude len biznisom, ale bude pre mňa viac sebarealizáciou a radostnou súčasťou môjho života.

František Chovan st., predseda DHZ
Minulý rok bol pre našu organizáciu mimoriadne úspešný. Vďaka primátorovi sa nám podarilo získať profesionálne hasičské auto a naspadnutie bolo už aj druhé… Aj keď sa päť rokov
nepoužívalo, po ôsmich mesiacoch práce dnes bez problémov dokáže ukázať svoje kvality
priamo v zásahu. Radosť nám v okresnom kole hry Plameň urobili dievčatá, ktoré skončili
na prvom mieste, chlapci skončili tretí. Aj tento rok sa chceme sústrediť na prevenciu a prácu s mládežou. Veríme, že nové zastupiteľstvo k nám bude o čosi ústretovejšie – chceme
upraviť garáž tak, aby sme techniku mohli parkovať v stave bezprostrednej pripravenosti na
zásah.

Na novoročnej recepcii spievala
Adriena Bartošová
„Musím sa priznať, že doteraz som vždy len cestovala okolo Leopoldova a dnes som prvý raz
priamo v meste. Žiaľ, ani dnes som nemala príležitosť pozrieť si okolie, budem si musieť niekedy urobiť väčšiu prechádzku na to, aby som si
mohla prezrieť, čo tu je milé a najmä zaujímavé.
Narodila som sa v Košiciach, ale od svojho pol
roka som žila v Bratislave. Ocko dostal zaujímavé miesto na vysokej škole technickej v
Košiciach, kde urobil docentúru, potom dostal
ponuku zo Slovenskej akadémie vied, takže v
Košiciach rodičia nebývali ani rok. Napriek tomu, že som sa tam narodila, cítim sa byť
Bratislavčankou.”
*Možno tie Košice vás tak nepriamo ovplyvnili.
Máte rada džez a Košice sú mesto, ktoré je synonymom džezu. Narodil sa tam džezový klavirista Ladislav Gerhardt, trubkár Ladislav
Martoník, speváčka Gabriela Hermelyová...
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„Sami vynikajúci džezmeni, neviem, či tam duch džezu nevial. Všetky tieto osobnosti si veľmi vážim. Dokonca som na začiatku mojej kariéry mala možnosť spolupracovať s
Ladislavom Gerhardtom, vtedy ma bavilo spievať takým černošským hlasom, ako to on vtedy povedal. Dostala som od neho prvú spoluprácu. Ako 22-ročná som pričuchla k džezu,
Ladislav Gerhardt mi dal veľa nahrávok a začala som sa vzdelávať v tejto oblasti. A aj napriek tomu, že medzi nami bol generačný rozdiel, táto hudba mi prirástla k srdcu. Dodnes
sa venujem žánrom, ktoré majú niečo spoločné s džezom, ale je to už skôr taký hybrid – nie
je to však čistý džez.”
*Pôvodne máte ekonomické vzdelanie, aj keď neskôr ste si doplnili aj to hudobné. Ako ste
sa dostali k hudbe?
„Hudbe sa venujem od svojho útleho detstva. Aj keď som na hudobnú školu začala chodiť o
rok neskôr ako moji súputníci, pre mňa bola hudba odmalička všetkým. Aj na základe vyhratej súťaže som získala miesto na konzervatóriu. Vtedy sa však zavádzal experiment, že
sa dalo ísť bez deviatej triedy na gymnázium, a rodičia chceli, aby som išla na gymnázium.
Napriek tomu, že som vedela, že o rok by ma zobrali na konzervatórium, vyskúšala som to
po roku. Bolo to náročné, deviata trieda mi chýbala a na gymnáziu som to pociťovala.
Gymnázium na Metodovej bola dobrá škola. Na štúdium hudobnej vedy som sa neskôr už
nedostala kvôli kádrovému profilu. Súkromne som študovala u profesora Hrušovského a pripravovala som sa na štúdium kompozície na VŠMU, no tento odbor práve vtedy neotvárali.
Tak mi nezostávalo nič iné, len ísť na inú školu, ktorá by bola najbližšia môjmu naturelu.
Chcela som matematiku, lebo som ju mala rada, no rodičia mi odporučili najmatematickejší odbor na ekonomickej škole. Aj som ju vyštudovala, no popori štúdiu som sa stále venovala hudbe. A tak som nakoniec skončila aj ekonómiu, aj hudbu. Už som začala aj vystupovať, urobila som niekoľko konkurzov a usilovala som sa presadiť aj so svojou hudbou.
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Povestné dvere som nemala otvorené nikde, dokonca ani vlastnou hudbou, ktorá nebola
ani komerčná, a ani nepripomínala klasický pop. V rozhlase som mala napríklad v osemdesiatych rokoch len sporadické nahrávky.”
*Napriek obmedzeným možnostiam neskôr, od deväťdesiatych rokov (keď vydala svoje prvé CD s názvom Harmony of Rain), ste si vlastne každou CD platňou svoj hudobný sen plnili. Pretože každé je iné a každé niečím zaujímavé. Azda najúspešnejším vaším CD bola
platňa Mais que nada, ktoré vyšlo v Opuse v roku 1996...
„Je to tak, že vždy zostanem sama sebou, ale vždy sa usilujem aj tematicky niečo priniesť.
Pred dvoma mesiacmi som urobila CD, kde sa objavujú aj etno prvky. Etno som zavádzala
do svojich piesní ešte začiatkom 80. rokov, keď sa ešte nenosilo, a asi som bola na
Slovensku aj prvá. Teda je to pesničkový album, ktorý je inšpirovaný aj ľudovou tvorbou,
slovanskou hudobnou kultúrou, pretože nie sú tam motívy len slovenských piesní. Teraz
chcem urobiť klasické džezové CD, už chcem osloviť aj tých typických ortodoxných džezmenov. Autorsky budem zastúpená len v dvoch či troch skladbách ako autorka hudby a
priestor dám aj dvom alebo trom muzikantom...”

Profil MUDr. Ján Žáčka
Narodil sa 20. januára 1949 v Piešťanoch a svoje detstvo a mladosť prežil v Hlohovci, kde
navštevoval základnú školu a roku 1967 absolvoval gymnaziálne štúdium. Rozhodol sa pre
štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, ktoré ukončil roku 1973, a
na štyri roky sa jeho prvým a, ako sám konštatuje, šťastným pôsobiskom stalo interné oddelenie Vojenskej nemocnice v Ružomberku. Tu dozrelo rozhodnutie Dr. Žáčka zameriavať
svoju odbornú činnosť na internú medicínu. V rámci atestačného konania si roku 1977 na
dvanásť mesiacov odišiel doplniť kvalifikáciu na traumatologické oddelenie do žilinskej nemocnice. Absolvovanie atestačnej skúšky z internej medicíny ho oprávňovalo vykonávať
prax samostatného lekára.
Keďže sa mu naskytla príležitosť vrátiť sa naspäť do svojho rodiska, po dohovore s MUDr. L.
Ottingerom, Leopoldovčanom a vtedajším riaditeľom hlohovskej polikliniky, roku 1979 nastúpil ako obvodný lekár do Leopoldova. Po zmene spoločenských podmienok sa usiloval o
rozšírenie a modernizáciu zdravotného strediska a podnes sa usiluje o rozšírenie jeho služieb o ďalšie odborné ambulancie.
Krátko po svojom nástupe do Leopoldova sa začal Dr. Ján Žáček venovať športovej medicíne v hádzanárskom oddieli Drôtovne Hlohovec, kde ako tímový lekár pracuje až podnes.
Po ďalšej atestačnej skúške zo všeobecného lekárstva bol pevne rozhodnutý, že zostane pracovať v rámci všeobecného a interného lekárstva v rámci obvodu, ktorý mu bol pridelený,
teda v Leopoldove. Roku 1979 sa zosobášil s našou rodáčkou a svojou pacientkou Vierou
Zelenayovou, s ktorou majú dve deti. Doktor Žáček začal viac rozvíjať svoj záujem o športovú medicínu a ako sa zlepšoval športový život v Hlohovci, dostával sa čoraz viac do povedomia česko-slovenských hádzanárov. Postupne začal ako lekár pracovať pri reprezentačných mužstvách česko-slovenskej hádzanej – najprv v juniorskej kategórii, neskôr v kategórii mužov. Na základe dobrej spolupráce s pražským vedením Česko-slovenského zväzu telesnej kultúry napokon úspešne zastával aj funkciu reprezentačného lekára v družstve mužov až do roku 1993, keď poslednou prezentáciou na majstvovstvách sveta vo Švédsku
skončilo svoje úspešné medzinárodné účinkovanie aj spoločné federatívne družstvo. Po
vzniku Slovenskej republiky v repezentácii už MUDr. Ján Žáček nepôsobil, ale naďalej sa
venuje mužskému družstvu hádzanej v Hlohovci, ktoré sa etablovalo v najvyššej národnej
šúťaži.
Mozaiku slovne a obrazovo pripravili Juraj Hladký, Martin Jurčo a Kristína Vachanová.

9

Demografia mesta
mierne klesá
je nás 4059
Do roku 2010 Leopoldov vstúpil s 4075
obyvateľmi, Nový rok 2011 však privítalo v
našom meste len 4059 občanov, čiže o 16
obyvateľov menej. Počas roka sa do mesta
prisťahovalo menej ľudí (64) ako sa z neho
odsťahovalo (77). Do života sme privítali 30
Leopoldovčanov a naposledy sme sa rozlúčili s 29 obyvateľmi nášho mesta. Z hľadiska najväčších zmien v demografii dominoval mesiac august.
Všeobecné trendy vo vývoji pôrodnosti a
úmrtnosti sa potvrdzujú aj v prípade nášho
mesta – zakiaľ čo sa rodí viac chlapcov (minulý rok 20) ako dievčat (10), takisto zomiera viac mužov (a to najmä v mladšom veku)
ako žien (pomer 19 : 10). Situácia je i tak z
hľadiska pomeru pôrodnosti a úmrtnosti
obyvateľov mesta lepšia ako v predchádzajúcich rokoch, keď Leopoldov výrazne starol a štatisticky pomerne výrazne dominoval počet úmrtí nad počtom narodených detí (napr. v miléniovom roku sa narodilo len
28 detí, no zomrelo 37 obyvateľov nášho
mesta).
Z dlhodobejšieho hľadiska sa však demografická situácia nevyvíja najhoršie.
Napríklad oproti roku 2000, do ktorého

vstúpilo 4017 Leopoldovčanov (na konci roka ich bolo len 4004), je dnešných 4059
obyvateľov miernym nárastom. Ten je zasa
odrazom aktuálnej situácie možností bývania, resp. ponuky trvalého bývania v našom
meste.
(jh)

Flora Olomouc:
Juríkove gladioly
ovenčili vavrínmi
Profesionálna práca s exteriérovými kvetmi
nie je prácou na niekoľko mesiacov či na
časť sezóny. Skúsenosti pestovateľov a výsledok v podobe krásnych a trvácnych kve-

tov je vecou celoročnej stratostlivosti nielen
o okrasné rastliny, ale aj o genetický materiál. Vincent Jurík každoročne prekvapuje milovníkov gladiolov novými a novými krížencami a výpestkami, z ktorých však len
daktoré použije na ďalšiu reprodukciu.
Na novú sezónu sa pripravoval krížením už
vlani v lete s nádejou, že nové krížence sa
po niekoľkých rokoch ukážu v bohatosti klasu, v tých najkrajších farbách či ich kombinácií a pevnom vzraste. „Práve teraz vysievam do hrantíkov semená, ktoré by mali za
dva mesiace poschádzať. Vysial som ich už
okolo piatich tisícok, do konca januára ma
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čakalo vysadiť ešte asi 1500 semien. Nové
výpestky máme každý rok, nie však všetky
majú úspech, a teda nie každý nový kvet
má predurčenú úspešnú budúcnosť,” vysvetľuje dlhoročný a azda najagilnejší slovenský pestovateľ a šľachtiteľ gladiolov
Vincent Jurík.
O vlastnostiach tých krížencov, čo vysieva
teraz po prvý raz, sa viac dozvieme až o
dva-tri roky. Podľa výsledkov kríženia spred
dvoch a troch rokov to však vyzerá tak, že
aj tento rok gladiolová rolička na
Kopaniciach ukáže svetu kvalitné a krásne
výpestky, ktoré budú môcť obdivovať
Leopoldovčania aj hostia počas tradičnej
hodovej výstavy gladiolov. Tá tohtoročná
by však mohla byť aj s účasťou českých vystavovateľov. „Usilujeme sa na výstavu vytiahnuť vždy tie najkrajšie a najkvalitnejšie
kvety, ale vystavovať môžeme len to, čo práve kvitne. Môžeme síce prispôsobiť termín
výsevu, záleží však vždy na dlhodobom počasí, čo práve vykvitne,” dodáva s presvedčením, že aj tá tohtoročná úroda bude taká
kvalitná ako tá vlaňajšia. Na minuloročnej
medzinárodnej výstave Flora Olomouc totiž
Juríkove gladioly zabodovali na prvom miesto v expozícii výstavy, ale získali aj prvé
miesto za najkrajší kvet výstavy. Šľachtiteľské výsledky Vincenta Juríka a jeho syna
Daniela porotcovia ocenili druhým miestom v kategórii novošľachtenie. Pre leopoldovského pestovateľa je to istotne veľké ocenenie, veď presadiť sa na takýcho pozíciách
v silnej konkurencii tradičných českých pestovateľov a vystavovateľov, ale aj Poliakov
so silnými členskými organizáciami, je naozaj kumšt. Vincent Jurík si dáva aj ďalší cieľ
– uplatniť sa so svojimi výpestkami v
Rakúsku.
(jh)

Kvôli neplatičom
stali boli bez
pitnej vody

zo-

Od 30. novembra až do 17. decembra minulého roka boli členovia bytového spoločenstva na Šulekovskej ceste č. 969 odstavení

od dodávok pitnej vody z verejného vodovodu. Príčinou nepríjemnej odstávky boli tri
nezaplatené faktúry Trnavskej vodárenskej
spoločnosti a zodpovední členovia bytového spoločenstva tak nepríjemne doplatili na
niektorých svojich spoluobyvateľov, ktorí
nie sú ochotní zúčastňovať sa na spoločných výdavkoch spoločenstva.
„Celý bytový dom je zásobovaný vodou jednou spoločnou jestvujúcou vodovodnou prípojkou a meranie odobratého množstva vody sa realizuje prostredníctvom centrálneho
fakturačného vodomeru. Výška stočného závisí od množstva odobratej vody z verejného vodovodu. Na odberné miesto má
TAVOS, a. s., uzatvorenú s Bytovým spoločenstvom na Šulekovskej ceste č. 969 v
Leopoldove riadnu zmluvu o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou,”
vysvetľoval nám situáciu Ján Matejovič z trnavského závodu Trnavskej vodárenskej
spoločnosti, a. s. Prvá pohľadávka bola
splatná do 30. septembra, no keďže platba v
prospech TAVOS-u sa nezrealizovala, firma
30. novembra pristúpila k odstaveniu pitnej
vody.
Aj keď si niektorí obyvatelia z obavy, že dakedy k podobnej situácii kvôli neplatičom
príde, vybudovali vodomerné šachty, tento
argument v spore neuspel. Ako nás informoval Ján Matejovič, niektorí občania bytového domu si vybudovali vodomerné šachty aj napriek tomu, že vyjadrenia TAVOS-u,
ktoré boli vydávané v súlade s platnou smer-
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nicou Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.
s., č. 1/2010 o pokynoch pre výstavbu vodovodných a kanalizačných prípojok pre obyvateľstvo, k žiadosti občanov o vybudovanie vodovodnej prípojky, neboli súhlasné.
Dodávky pitnej vody pre bytové spoločenstvo na Šulekovskej ceste obnovil hlohovský závod TAVOS-u v piatok 17. decembra
po zaplatení dĺžnej sumy.

logickými ochoreniami, ktoré patria medzi
najčastejšie príčiny úmrtí alebo ďalších vážnych ochorení. Usilujeme sa preto docieliť,
aby Leopoldovčania mali k dispozícii možnosť rýchlej diagnostiky v oblastiach, ktoré
zasahujú do tých najrizikovejších skupín
ochorení a ktoré sa premietajú aj do štatistiky nádorových ochorení,” vysvetľuje
MUDr. Žáček.

(maju, juh)

Zdravotné stredisko
chce rozšíriť
odborné služby
Po presťahovaní sa zdravotného strediska z
chátrajúcej budovy na Piešťanskej ceste do
nových priestorov MUDr. Ján Žáček ešte
pred dvadsiatimi rokmi chcel docieliť rozšírenie a modernizáciu zdravotného strediska
a podnes sa usiluje o rozšírenie jeho služieb
o ďalšie odborné ambulancie.
„Postupom času sa ukázalo, že Leopoldov
by si zaslúžil viac a kvalitnejších zdravotníckych služieb. V tejto súvislosti sa usilujeme o pridelenie dotácií z európskych fondodv na rozvoj leopoldovského zdravotného strediska,” hovorí doktor Žáček. Pred
dvoma rokmi o ne aj požiadali – v investičnom pláne sa rátalo so vznikom ďalších odborných ambulancií, ktoré by najviac potrebovali leopoldovskí pacienti – gynekologickej a diabetologickej ambulancie.
Súčasná tendencia vo všeobecnom lekárstve volá po spájaní sa jednotlivých obvodov, čo zasa umožňuje lekárom spoločne
postupovať osobitne pri nákupe novej a finančne náročnej zdravotníckej techniky.
Lekár, ktorý dlhodobo pracuje v jednom obvode, pozná rodinné aj sociálne zázemie
svojich pacientov, zdravotnú situáciu a
anamnézu celých rodín. Toto sú stále veľmi
dôležité predpoklady predovštekým na diagnostiku, ale v konečnom dôsledku aj úspešnú liečbu pacientov. „Pre všeobecného lekára je osobitne dôležité podchytiť vývoj chorobnosti vo svojom obvode v súvislosti s kardiovaskulárnymi, metabolickými a gyneko-
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V prvom kole posudzovania žiadostí neuspeli, nová vláda však vypísala ďalšiu výzvu a projekt na modernizáciu zdravotného
strediska spolu s obsadením ďalších ambulancií špecialistami zatiaľ čaká na svoje posúdenie. V prípade úspechu žiadosti by doterajšie služby zdravotného stredika mali
rozšíriť dve nové odborné ambulancie vybavené špičkovou zdravotníckou technikou v
hodnote 700 tisíc eur.
(jh)

Nafúkalo 14 mladistvých, kontroly sa budú
opakovať
Na konci januára si trnavskí policajti posvietili na mladistvých pod vplyvom alkoholu v pohostinských a zábavných zariade-

niach v Trnave, Leopoldove a Piešťanoch.
Polícia 20. januára do akcie nasadila asi 80
svojich príslušníkov, a tí v našom meste vo
večerných a skorých nočných hodinách
skontrolovali tri zariadenia tohto typu. V reštaurácii na Námestí sv. Ignáca nezistili požitie alkoholu mladistvými návštevníkmi, dva
prípady sa však potvrdili v pohostinstve na
Gucmanovej ulici. „V diskobare na
Nádražnej ulici polícia odhalila až dvanásť
prípadov, keď skúška na požitie alkoholu
mladistvými bola pozitívna,” informovala
nás o priebehu a výsledkoch akcie Martina
Kredatusová z odboru komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného
zboru SR v Trnave. V diskobare „nafúkal”
najviac, až 0,66mg/l (teda 1,38 promile) alkoholu 17-ročný mládenec. Mladí ľudia
pod vplyvom alkoholu však neboli len z
Leopoldova, ale aj z okolitých miest a obcí,
napr. z Hlohovca, Maduníc, Veľkých
Kostolian či Svätého Jura alebo Bratislavy.
Podľa právnych predpisov ak mladistvá alebo maloletá osoba požije alkohol, o sankcii
rozhoduje obec podľa miesta bydliska. V prípade maloletej osoby môže byť sankcionovaný zákonný zástupca a v prípade mladistvej osoby môže byť pokarhaný priamo
priestupca. Prevádzkovateľovi môže byť uložená sankcia v tom prípade, ak sa podarí
preukázať, že alkohol mladistvému alebo
maloletému predal. ”Akcie na kontrolu poží-

vania alkoholu neplnoletými osobami polícia vykonáva náhodne a bude ich vykonávať aj naďalej, a určite aj v Leopoldove.
Touto cestou by sme však chceli apelovať aj
na rodičov, aby svoje deti o alkohole a jeho
nástrahách poučili,” uviedla v stanovisku
M. Kredatusová.
V súčasnosti už mesto eviduje tri podania
polície na mladistvých Leopoldovčanov, ktorí v spomínaný večer neprešli testom na alkohol. „S riešením podobných prípadov už
máme skúsenosti, budeme postupovať podľa zákona a začneme s priestupcami
priestupkové konanie, na ktorom sa okrem
ich rodičov zúčastnia aj pracovníci Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny,” vyjadril sa
na margo výsledkov akcie primátor mesta
M. Gavorník. Podobné preventívne kontroly
zo strany Policajného zboru SR vedenie
mesta víta, ba priam požaduje, ako to vyplynulo aj z viacerých stretnutí predchádzajúceho aj súčasného primátora a poslancov
s riaditeľom tunajšieho obvodného oddelenia PZ kpt. M. Ižoldom. Môže za to najmä
nelichotivá situácia s rozmáhajúcim sa vandalizmom, ktorý istotne treba pripísať na
vrub alkoholom potuženým výrastkom.
Traja mladiství Leopoldovčania doteraz podobný problém nemali. Okrem úhrady trov
za priestupkové konanie podľa zákona budú musieť strpieť pokarhanie a uloženie zákazu navštevovať verejné miesta a verejne
prístupné miestnosti, v ktorých sa podávajú
alkoholické nápoje. Prevádzkovateľom zariadení hrozia sankcie až vtedy, ak by sa potvrdilo, že mladistvým či maloletým alkohol
naliali v konkrétnom podniku. Tu však má
samospráva zviazané ruky a takýto prípad
môže riešiť iba polícia. Mesto sa môže porušeniami zákona prevádzkovateľom zaoberať
len vtedy, ak by došlo k podobnému prípadu napríklad na trhoch a pod.
(jh)

V tomto roku bude mať
mesto hlbšie do vrecka
Prioritou číslo jeden je Bernolákova ulica
Rozpočet mesta na tento rok, ktorý poslanci
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zastupiteľstva schválili ešte v decembri, je v
porovnaní s tým minuloročným chudobnejší, ale nie je výrazne reštriktívnejší. V minulom roku mesto prijalo do svojej kasy takmer 2 milióny 273 tisíc eur (68 miliónov
200 tisíc Sk), prvá podoba tohtoročného rozpočtu však predpokladá príjmy o takmer tristo tisíc eur (9 mil. korún) nižšie (spolu dva
milióny eur).
V poklese príjmov sa odzrkadľuje ukončenie transféru z EÚ, z ktorého mesto čerpalo
financie na rekonštrukciu materskej školy, ale aj nižšie príjmy zo štátu – ministerstvo financií samosprávam avizovalo, že
v tomto roku majú rátať s nižšími výnosmi z príjmov územnej samosprávy.
„V tejto podobe rozpočtu sme rátali
podľa informácií z ministrestva financií
s čiastkou 578,5 tisíca eur, čo je o 81 tisíc eur menej ako minulý rok. Podľa prísľubu z ministerstva financií však výnos z
dane územnej samosprávy by mal byť napokon o čosi vyšší, ako sme s ním podľa
pôvodných informácií rátali v rozpočte, ale
v konečnom dôsledku bude s najväčšou
pravdepodobnosťou aj tak nižší ako v minulom roku,” vysvetľuje Ing. Zuzana Pelzlová,
prednostka mestského úradu. Zo schváleného rozpočtu vyplýva, že financovanie jednotlivých programov, podprogramov a aktivít mesta bude porovnateľné s minulým rokom a škrtať sa nebude ani z grantovej podpory spoločenským a podobným organizáciám. „Táto podoba rozpočtu nie je ešte definitívna. Nezohľadňuje napríklad zostatky
na účtoch za minulý rok a podobne.
Minuloročné hospodárenie mesta už teraz
môžeme hodnotiť pozitívne a peňazí, s ktorými bude môcť mesto disponovať, bude tak
o čosi viac,” uviedla prednostka.
V investičnej oblasti mesta bude prioritou
vybudovanie komunikácie na Bernolákovej
ulici v hodnote 170 tisíc eur (vyše 5 mil. korún). Projekt sa bude skladať z dvoch častí.
Prvú časť bude tvoriť úsek od štátnej cesty
okolo pošty na Hurbanovu ulicu, ktorý bude vybudovaný zo zámkovej dlažby s podbetónovaním. Tu sa ráta aj s vybudovaním
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asi piatich parkovacích miest v priestore pri
základnej škole oproti jestvujúcemu mäsiarstvu. Druhú časť projektu predstavuje sama
výstavba jednosmernej asfaltovej komunikácie na Bernolákovej ulici s prikázaným
smerom jazdy v smere od mestského úradu
s vyústením na štátnu cestu pri pošte.
Jednosmerná cesta bude o jeden meter z
každej strany rozšírená úsekom zo špeciálnej zámkovej dlažby, ktorý bude uspôsobený aj na vsakovanie dažďovej vody. Projekt
preto ráta aj s tým, že na takejto komunikácii už budú môcť autá vlastníkov budov aj
krátkodobo parkovať.
Staré chodníky alebo ich zvyšky nahradia
úzke, pol metra široké betónové múriky popri domoch a pribudne aj mestská zeleň. Na
stavbu výjazdov z domov so šírkou najmenej tri metre dodávateľ prác použije zámkovú dlažbu. Ako nás informovala pracovníčka investičného referátu MsÚ Mgr. Jana Jančárová, s prácami na Bernolákovej ulici dodávateľ začne hneď, ako to počasie dovolí.
(jh)

O vyradený majetok
sa môžu uchádzať

občania
Ešte v decembri poslanci mestského zastupiteľstva spolu s pracovníkmi mestského úradu zrealizovali inventarizáciu majetku mesta a na januárovom rokovaní zastupiteľstva
sa dohodli, že vyradený majetok mesto bezodplatne ponúkne občanom mesta.
Vyradený majetok s nulovou zostatkovou
cenou pochádza z priestorov mestskej knižnice, kina, galérie, hasičskej zbrojnice, športového areálu a mestských verejných
priestranstiev, ale aj z mestského úradu a jeho obstrávacia cena bola 18 933 eur. Medzi
vyradeným majetkom sa tak ocitli napríklad
hasičské rovnošaty, stoličky a rôzne kusy nábytku, zimné čižmy, kvetináče, hasičské hadice, nefunkčná veža, anténa, fotoaparát a
podobne. Majetok, o ktorý občania nebudú
mať záujem, zamestnanci mestského úradu
fyzicky zlikvidujú. O termíne a spôsobe ponúknutia vyradeného majetku občanom bude informovať mestský rozhlas s najväčšou
pravdepodobnosťou v apríli.
(jh)

Z väznice sa dá
objednať aj chlieb
Aj odsúdení v leopoldovskom ústave na výkon trestu odňatia slobody po zmene vo vedení rezortu spravodlivosti po vlaňajších
parlamentných voľbách naďalej prinášajú

zisk do štátneho rozpočtu. ”Sortiment výrobkov z produkcie stredísk vedľajšieho
hospodárstva je rovnaký ako v predchádzajúcom období. Vzhľadom na to, že strediská nie sú platcami dane z pridanej hdonoty,
je výroba pre odberateľov mimo rezort spravodlivosti len doplnková. Z tejto výroby bol
najväčší dopyt po záhradnom nábytku a
posteľnej bielizni,” informoval hovorca
Ministerstva spravodlivosti SR Peter Bubla.
Výrobky, ktoré produkujú väzni v ústavoch
pre výkon trestu či väzby, prezentuje Zbor
väzenskej a justičnej stráže v katalógu na
svojej webovej stránke. Jediné väzenské zariadenie v SR, ktoré vyrába potraviny na predaj prostredníctvom katalógu, je práve
ústav v Leopoldove. Z väzenskej pekárne si
možno zakúpiť pšenično-ražný chlieb s
hmotnosťou 1 alebo 1,5 kg a pšenično-ražný posúch. V roku 2010 sa výška príjmov z vlastnej výroby všetkých stredísk vedľajšieho hospodárstva pohybovala okolo
2,4 milióna eur.
(maju)

Známy tvorca
oltárov vyrezával
rámy v trestnici
Tvorcovi hlavného oltára farského Kostola
sv. Michala Archanjela v Hlohovci Josefovi
Seilnachtovi (1859 – 1939) členovia hlohovského občianskeho združenia Ex Libris
ad Personam (ELAP) odhalili 26. decembra
2010 pamätnú tabuľu na bočnom vchode
do chrámu. J. Seilnacht, rodák z nemeckého Edingenu, prišiel do Hlohovca asi v rokoch 1893 – 1894 a spočiatku sa zamestnal
v leopoldovskej trestnici v dielni na výrobu
rámov.
V Leopoldove pracoval asi desať rokov, počas ktorých sa prepracoval na werkfuhrera,
teda odborného majstra, ktorý aj navrhoval
a vyrezával rôzne typy rámov a učil ich väzňov pozlacovať. O šikovnosti majstra
Seilnachta sa dozvedel hlohovský gróf
Erdödy, pre ktorého vyhotovil oltár do zámockej kaplnky. Po desiatich rokoch odišiel
z leopoldovskej dielne a natrvalo sa odsťa-
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hoval do Hlohovca, kde si otvoril súkromnú
rezbárku dielňu. Postupne vyvoril oltáre pre
hlohovský farský kostol (1910 – 1928) a pre
hlavné alebo vedľajšie oltáre v okolitých obciach (Šulekovo, Pastuchov, Horné
Zelenice, Žlkovce), ale aj v širšom regióne.
(jh)

Seniori a Nabucco
v SND
Historickú budovu Slovenského národného
divadla znova po niekoľkých mesiacoch
navštívila päťdesiatka členov občianskeho
združenia Šanec. Tento raz ich prilákala
tvorba jednotky talianskej opery Giuseppe
Verdiho, a to svojou najslávnejšou operou
Nabucco. V priebehu troch desaťročí SND
uviedlo túto úžasnú operu už v 420 reprízach a teraz sa vrátila na bratislavské operné dosky v novej scénickej podobe. Hlboký
kultúrny zážitok v nás umocnilo vynikajúce
naštudovanie rolý jednotlivých postáv, ale
aj sprievodné titulky, ktoré všetkých intenzívnejšie vtiahli do deja.
Opera bola po prvý raz uvedená v slávnej
La Scale roku 1842 a podobne ako pred nami v Bratislave zožala obrovský úspech.
Akási sila tohto diela spočíva najmä v zborových scénach a výstupoch, kde v niektorých chvíľach na scéne vystupuje 70 až 80
účinkujúcich. Najpôsobivejším úsekom tejto biblickej opery, ako sme sa aj sami presvedčili, je Zbor židov, ktorý sa svojho času
stal symbolom vyjadrenia túžby talianskeho
národa po nezávislosti. Sám G. Verdi zomrel 27. januára 1901. Komorný smútočný
obrad sa uskutočnil presne podľa jeho želania – bez hudby a spevu. Ulice Milána v
deň pohrebu zaplnilo švrť milióna ľudí…
M. Adamkovič

Žingorovcov väznili
práve v Leopoldove
Od popravy známeho partizánskeho veliteľa a neskoršieho poslanca Slovenskej národnej rady genmjr. Viliama Žingora, ktorého po prevrate r. 1948 prekvalifikovali na
vlastizradcu, uplynulo v polovici decembra
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60 rokov. V rámci akcie Turiec, ktorej cieľom bolo v neskorú jeseň 1949 odhaliť a pochytať „členov vlastizradnej a vyzvedačskej
skupiny” okolo V. Žingora, štátna bezpečnosť zaistila a do vyšetrovacej väzby odovzdala 77 a neskôr až 142 ľudí, ktorých spočiatku vyšetrovali najmä v Čechách a na
svoje odsúdenie nakoniec čakali v leopoldovskej väznici. V správe kpt. Bohumila
Doubeka z Ministerstva národnej bezpečnosti ČSR, ktorý mal v Leopoldove preveriť
stav vyšetrovania a ktorého ešte počas socializmu za jeho vyšetrovacie metódy odsúdili, sa uvádza: „Většina obviněných byla
při výslechu bita, ale nezdá se, žeby této
skutečnosti při výslechu použili.” Leopoldovský ústav sa stal „domácou stanicou” ľudí obvinených v tomto procese až po vynesenie rozsudkov, ktoré si vypočuli po krátkom zinscenovanom procese v októbri
1950. Viliama Žingora, Samuela Bibzu a
Ladislava Nosáka Národný súd odsúdil na
trest smrti, ďalší dvaja boli odsúdení na doživotie a traja na tresty odňatia slobody v rozsahu 12 až 25 rokov. V. Žingora sa usilovali
r. 1968 rehabilitovať, no následnou normalizáciou bol tento očistný proces dokončený až po roku 1989.
(jh)

Železnica premýšľa
o ďalšej likvidácii
spojov
Po odstavení osobnej želeničnej prepravy
na trati Leopoldov – Sereď, jednej zo štyroch smerov prepravy, preslávený leopoldovský železničný uzol stráca v osobnej preprave punc jedinečnosti a nie je vylúčené,
že množstvo cestujúcich na leopoldovskej
železničnej stanici sa ešte zmenší. Železničná spoločnosť Slovensko totiž pripravuje
medializovanú redukciu osobnej vlakovej
dopravy na vybraných tratiach. Ide o súčasť
úsporných opatrení, ktoré súvisia s dopravnými výkonmi vo verejnom záujme, a tie
medziročne klesnú o 5 percent. Na tieto výkony spoločnosť nedostala peniaze od štá-

tu. Podľa vyjadrení odborníkov za negatívnu ekonomickú bilanciu troch železničných podnikov sú zodpovedné najmä diskutabilné rozhodnutia manažmentov podnikov. Prevádzkovateľ osobnej železničnej
dopravy pripravil pracovný zoznam viac
ako dvoch desiatok tratí, ktoré sú najmenej
efektívne. Na väčšine z nich sa zastaví prevádzka, na iných budú obmedzenia osobitne v kategórii osobných vlakov. Pracovný
zoznam sa dostal do médií a v ňom figuruje
aj obmedzenie osobnej dopravy na trati
Leopoldov – Nové Mesto nad Váhom. Proti
hromadnému rušeniu železničných spojov
protestovali zástupcovia miest, vyšších
územných celkov, ale aj rôznych združení.
Ministerstvo dostalo od predsedníčky vlády
úlohu vypracovať analýzu riešenia situácie
v železničných spoločnostiach, kde by takáto radikálna likvidácia železničných spojov
v histórii železnice mala byť až celkom posledným riešením. Ak by k takémuto rušeniu železničných spojov železnica pristúpila, Leopoldov by v krátkom čase prišiel o výraznú časť spojov.
(maju)

Našim zdravotne
postihnutým spoluobčanom môžu pomôcť aj
jednotlivci
Leopoldovská základná organizácia
Slovenského zväzu telesne postihnutých a

Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami si 28. februára pripomenula 16. výročie
svojho vzniku. Podľa slov predsedníčky organizácie Márie Petrášovej sa aj minulý rok
organizácii darilo napĺňať svoje základné
poslanie – integrovať občanov so zdravotným postihnutím, zapájať ich do spoločenského a kultúrneho života v meste, ale aj pomáhať riešiť ich sociálne problémy či rozvíjať zdravotnú osvetu medzi svojmi členmi.
V roku 2010 zrealizovali v spolupráci s
MUDr. Jánom Žáčkom prednášku o srdcovo-cievnych ochoreniach, spojenú s meraním krvného tlaku, s členmi OZ Šanec sa zasa zabavili na spoločnej fašiangovej veselici
či navštívili benefičný koncert v hlavnom
meste. Ba v decembri si pripravili aj tradičné mikulášske posedenie. Členovia organizácie kladú veľký dôraz práve na zdravotnoosvetovú prácu a rekondíciu. Na upevnenie svojich fyzických síl zamerali týždňový
rekondičný pobyt v Kremnici, v rámci Dňa
zdravia navštívili termálne kúpalisko v
Dunajskej Strede s blahodarnými účinkami
na pohybový aparát a zúčastnili sa na celoslovenskej výstave ortopedických pomôcok.
Aj keď činnosť ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých a Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami podporuje formou
grantov aj mestské zastupiteľstvo, zdravotne
postihnutí spoluobčania s nízkymi príjmami
sa aj tak musia spoliehať na dobré srdce
sponzorov. Práve v tomto období môže
však prispieť každý jednotlivec tak, aby si to
ani na svojich príjmoch neuvedomil – stačí
na účet základnej organizácie poukázať dve
percentá svojich daní.
Kontaktné údaje: základná organizácia
Slovenského zväzu telesne postihnutých a
zväzu postihnutých civilizačnými chorobami, Štúrova 435, 920 41 Leopoldov, IČO:
36084824, číslo účtu: 0045548045/0900.
Registrácia je v notárskom centrálnom registri zaevidovaná 9.11.2010 pod spisovou
značkou NCR po 1639/2010. Ďakujeme.
(mp, jh)
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Keď si už chceme pripomenúť minulý rok v
občianskom združení Šanec, dovoľte mi
začať želaním pevného zdravia, úspechov
a všetkého dobrého aj v tomto roku.
Do nového roka nášho klubového života
sme vstúpili návštevou Slovenského národného divadla 16. januára. Tešili sme sa na
divadelné predstavenie Maryša, no, bohužiaľ, ochorela jedna z hlavných protagonistiek a predstavenie v poslednej chvíli
Divadlo Jána Palárika v Trnave
zrušili.Vďaka usilovnosti nášho predsedníctva sme však bezplatne získali 82 vstupenie na náhradný termín, aj keď cestu sme si museli
zaplatiť nanovo. Vo februári sa osemdesiatka našich členov dobre pobavila v trnavskom
divadle na predstavení Vrátila sa raz v noci a zorganizovali sme fašiangovú tanečnú zábavu
pre sto našich členov. V trinásty marcový deň sme zorganizovali výročnú členskú schôdzu.
V apríli sme ponúkli našim členom možnosti na júnové rekreácie. O vydarený zájazd do
Talianska prejavilo záujem 14 členov a pobytu na termálnom kúpalisku v Kováčovej neodolalo osem našich členov. V máji sme nezabudli na najkrajší sviatok – Deň matiek. V lete využilo 71 členov možnosť osvieženia sa na kúpalisku Vincov les a návštevou predstavenia
Radošinského naivného divadla v kultúrnom dome sme zasa dali pookriať našim dušiam.
Vydarenou akciou bol aj dvojdňový výlet do Starej Bystrice, kde štyridsiati šiesti naši členovia
obdivovali Slovenský orloj, spojený s návštevou obce Krivá a termálneho kúpaliska Oravica.
Na druhý deň sme prekročili hranice všedných dní a navštívili sme soľnú jaskyňu v poľskej
Wielicske a hrad Wawel v Krakove.
So starnúcim rokom postupne prišiel 10. október a my sme v rámci mesiaca starších usporiadali tanečnú zábavu, na ktorej sa zabavilo viac ako sto leopoldovských seniorov.
Samozrejme, nezabudli sme ani na komunálne voľby. Keďže my dôchodcovia patríme medzi
najdisciplinovanejších voličov, oboznámili sme našich členov so zoznamom kandidátov na
fukcie primátora a poslancov mestského zastupiteľstva, aby mal každý z nás dostatok času na
pokojné premyslenie si toho, komu odovzdá svoj hlas. Naše predvianočné posedenie veľmi
príjemne spestrili vianočnou atmosférou deti zo základnej školy s programom, ktorý si nacvičili s pani učiteľkou V. Brešťanskou, a Malí huslisti s Katkou Bielikovou. So starým rokom sme
sa symbolicky rozlúčili svorným zaspievaním si najkrajšej vianočnej piesne Tichá noc.
Okrem kultúrneho či duchovného spestrenia života našich seniorov každému nášmu jubilantovi kvartálne vydávame nákupnú poukážku v hodnote štyroch eur a členov, ktorí nás v uplynulom roku navždy opustili, si uctievame kytičkou v takej istej hodnote.
Realizácia podujatí si okrem času vyžaduje aj nemalú finančnú podporu, za ktorú ďakujeme
mestskému zastupiteľstvu a vedeniu mesta na čele s primátorom JUDr. Milanom Gavorníkom.
Veríme, že aj v tomto roku nájdu pri rozdeľovaní rozpočtu mesta pochopenie aj pre spríjemnenie jesene života všetkých leopoldovských dôchodcov. Zároveň im v želáme v nastupujúcom roku veľa zdravia, spokojnosti, úspechov a múdrych rozhodnutí v ich neľahkej práci.
Michal Adamkovič
Foto: DJP
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Hasili aj úmyselné požiare
Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch - hasičskej
stanice v Hlohovci - zasahovali v Leopoldove v roku 2010 spolu 23-krát, pričom z prevažnej
časti (až 17 ráz) išlo o technické zásahy. Najčastejšie išlo o technickú pomoc (6 prípadov),
pomoc pri dopravnej nehode (5 prípadov), pomoc pri otváraní bytu a vyskytol sa aj jeden
planý poplach.
Z hľadiska vyhodnotenia požiarnobezpečnostnej situácie v odvetviach hospodárstva hasiči
vykonali niekoľko kontrol z hľadiska dodržiavania povinností vyplývajúcich z legislatívy
ochrany pred požiarmi. Keďže štatistiku vedú za celý okres Hlohovec, v oblasti poľnohospodárstva v rámci vykonaných komplexných kontrol sa hlavné nedostatky týkali najmä nevykonania kontrol elektrických zariadení, umiestňovania a inštalovania prenosných hasiacich prístrojov, chýbajúcej požiarnobezpečnostnej charakteristiky a dokumentácia objektov.
V obchodných spoločnostiach a priemyselných podnikoch to boli nedostatky týkajúce sa
nevykonaných kontrol požiarnych uzáverov, nevhodné umiestnenie hasiacich prístrojov, a
chybné skladovanie horľavých kvapalín.
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave mapovalo začiatkom roka
vývoj požiarovosti v predchádzajúcom roku. Naše mesto, našťastie, obišli významné zásahy
hasičov, aj keď drobným požiarom sme sa nevyhli. Ako nás informoval npor. Ing. Michal
Chalupa, za minulý rok bolo v Leopoldove 6 požiarov s celkovou škodou 52 205 eur. Hasiči
zachránili hodnoty za 49 495 eur.
V porovnaní s rokom 2009 to predstavuje pokles o 7 požiarov so súčasným znížením výšky
priamych škôd o viac ako 65 tisíc eur. Hasiči pripomenuli aj niektoré konkrétne zásahy na
území mesta Leopoldov. Podľa prehľadu požiarov s najvyššími výškami materiálnych škôd je
na prvom mieste požiar z 5. mája minulého roka. Vznikol okolo 3. hodine ráno v predajni
potravín na Nádražnej ulici a výška škody bola vyčíslená na sumu viac ako 26 tisíc eur.
Priamym vplyvom požiaru došlo k poškodeniu a zničeniu stavebných konštrukcií, okenných
výplní a zariadenia predajne. Pôsobením splodín horenia boli zadymené vnútorné zvislé aj
vodorovné stavebné konštrukcie, zariadenie predajne a všetok uskladnený tovar. Po likvidačných prácach a vykonaní zistenia príčiny vzniku požiaru zistli dve ohniská požiaru. Príčina
vzniku požiaru bola určená ako úmyselné zapálenie neznámou osobou.
Na druhom mieste s najvyššou škodou sa umiestnil požiar troch osobných motorových vozidiel odstavených v areáli autobazáru v meste, ktorý vznikol 26. marca minulého roka v nočných hodinách. Výšku škody vyčíslili na viac ako 12 tisíc eur, pričom priamym vplyvom
p o ž i a r u boli poškodené všetky tri vozidlá. Podobne ako v predchádzajúcom prípade príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou.
Podľa hasičských štatistík z hľadiska príčin vzniku požiaru na
prvom mieste figuruje úmyselné zapálenie neznámou osobou (3 požiare), ďalej elektrický skrat, prehriatie spotrebiča
a vypaľovanie trávy či suchých porastov. Práve vypaľovanie trávy v jesenných a jarných mesiacoch sa podieľa na príčinách vzniku rôznych malých požiarov, a neraz tak zvyšuje percento zbytočne nákladných výjazdov. Aj preto, ako
sme sa dozvedeli zasa od leopoldovských dobrovoľných
hasičov, budú v tomto roku dbať o šírenie dôkladnejšej prevencie.
Martin Jurčo
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Náhoda môže znamenať aj život
Nielen Leopoldovčania, cestujúci vlakom v utorok 25. januára z hlavnej leopodovskej stanice smerom do Nitry, mohli hovoriť o zvláštnych negatívno-pozitívnych súhrach náhod.
Približne päť minút pred pol dvanástou predpoludním na druhom nástupišti nič nenasvedčovalo nejakej technickej poruche. Pragotronový ukazovateľ odchodu nenaznačoval, že by
mal osobný motorový vlak 5109 meškať. Až krátko pred pol dvanástou, keď už všetci začali
overovať čas a pozerali sa von na snehový poprašok, začala vlaková čata nervóznieť. Hlas
vysielačky dával tušiť, že sa niečo deje na trati. Ani nie tak ďaleko – o pár stoviek metrov ďalej. Kým cestujúci v súprave o ničom zatiaľ nevedeli, tých pár jednotlivcov, čakajúcich na
zasneženom nástupišti na zastávke pri nápravnovýchovnom ústave, už tušilo, že vlak tak
skoro nepríde. Rušeň s vozňom, vychádzajúci z tunajšej bastily, sa posunovačom nedarilo
nasmerovať na tú správnu koľaj. Zamrznutá výhybka urobila svoje – a tak zablokovala cestu
jedným aj druhým. Pre vlakovú čatu o problém naviac – ako vysvetliť cestujúcim, že nie je
isté, či sa (vôbec) situácia v krátkom čase vyrieši. Našťastie, výhybka povolila a zdržanie netrvalo ani desať minút.
Vlak sa teda rozbehol na svoju tradičnú púť. Nebyť náhody (tentoraz pozitívnej), mohol sa
25. január zapísať do histórie nášho mesta aj čiernymi písmenami. Ten istý vlak medzi hlavnou leopoldovskou stanicou a malou staničkou prechádza cez dve priecestia. Kolízia takmer nastala na priecestí na Kukučinovej ulici. Mnohí práve prechádzanie cez koľaje v čase
zavretých závor podceňujú. Tentokrát však už išlo o život. Len jediný meter delil vlakovú súpravu od bicykla staršej ženy vo fialovej vetrovke a kožušinovej čiapke, ktorá (zrejme v nedočkavosti) začala prechádzať cez koľaje skôr než začula trúbiacu a prudko brzdiacu prichádzajúcu motorovú súpravu. Žena sa objavila priamo na trati pred očami vlakovej posádky. Našťastie, ani ona, ani strojvodca nestratili duchaprítomnosť. Staršia dáma potlačila na
pedál a vlak bez kolízie cez priecestie prešiel. A tak mohol – už v každodenných nudných
koľajach, pokračovať smelo do Nitry. Strojvodcu spomínaného vlaku však zaiste nejednu
noc mátali strašidelné sny v podobe ženy s fialovou vetrovkou a kožušinovou čiapkou.
(maju)
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Vývoz odpadu v tomto roku bude mesto v spolupráci s dodávateľom služby realizovať v
tomto roku každý párny týždeň.
V stredu sa vyváža odpad z ulíc M.R. Štefánika, Hollého, Hurbanovej, Dlhej, Gucmanovej,
Záhradníckej, Hviezdoslavovej, Kukučínovej, I. Krasku, J. Kráľa, Jilemnického, Rázusovej,
na Šulekovskej ceste a Piešťanskej ceste.
Každý párny štvrtok sa vyváža odpad z Bernolákovej ulice, Hlohovskej cesty, Námestia sv.
Ignáca, Kukučínovej, Strečanského, Nádražnej, Murgašovej, Gojdičovej, Sládkovičovej,
Holubyho, Moyzesovej, Štúrovej ulice, z Ulice 1. mája, Trnavskej cesty a od objektov ŽSR.
Zberný dvor mesta Leopoldov
Otváracie hodiny:
Utorok: 12.00 - 17.00
Streda: 12.00 - 17.00
Štvrtok: 12.00 - 17.00
Piatok: 12.00 - 17.00
Sobota: 8.00 - 12.00
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Zberový papier a ostatné plasty
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl

25. piatok
8. piatok
20. piatok
1. piatok

O pohár primátora mesta
Čulo a činorodo vstúpili do nového roka leopoldovskí priaznivci stolného tenisu. Ešte pred príchodom Troch kráľov stihli 5. januára zrealizovať 1. ročník turnaja žiakov jednotlivcov
O putovný pohár primátora mesta Leopoldov. Prvý ročník absolvovalo vedno štrnásť žiakov
registrovaných v leopoldovskej telovýchovnej jednote MTK. Medzi úspešnými jednotlivcami
spomeňme Dávida Pavlena (1. miesto, foto: druhý zprava), Jozefa Šantavého (2. miesto, foto:
druhý zľava), Michala Bukového (3. miesto, foto: v strede) a na štvrtom mieste sa umiestnil
Tomáš Alušic.
Leopoldovskí stolnotenisoví seniori absolvovali v stolnotenisovej hale 15. januára turnaj jednotlivcov. Turnaj organizoval Marek Valko a postaral sa aj o občerstvenie devätnástich účastníkov seniorov. Medzi jednotlivcami sa ako prvý umiestnil Miroslav Kondrc, na druhom Miloš
Klčo, tretie miesto získal Miroslav Kresťan, štvrté obsadil Peter Svečula a na piatom mieste
skončil Marián Chatrnuch.
Viliam Chovanec st.
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Prišlo 112 hráčov!
V sobotu 4. decembra 2010 sa uskutočnil v poradí už 3. ročník obľúbeného turnaja vo futbale, ktorý organizovala Leopoldovská futbalová miniliga. Hralo sa v nafukovacej hale
v areáli štadióna MTK Leopoldov.

21

Na turnaji sa aktívne zúčastnilo
10 družstiev (záujem prejavilo
viac ako 15 družstiev, ale z kapacitných dôvodov sa všetci nemohli zúčastniť) s rekordnou
účasťou 112 hráčov. Okrem
družstiev z Leopoldova sa na
turnaji predstavili aj družstvá z
Červeníka, Šulekova a Kľačian.
Družstvá boli rozdelené do
dvoch skupín s piatimi družstvami. Skupina Leopoldov hrala svoje stretnutia popoludní a
skupina Zvyšok sveta popoludní. Z každej skupiny postúpili
do ďalších bojov prvé dve družstvá.
Skupinu LEOPOLDOV tvorili
družstvá CCCP, FC Pivná parta,
Stará škola, Kalamita a Relax team. V skupine ZVYŠOK SVETA
hrali družstvá FC Loko, Colo
Colo, AFC Traktor Čeľjabinsk,
Dream Team Kľačany, Šulekovo.
Obidva semifinálové zápasy sa
rozhodovali po remízovom výsledku, až na pokutové kopy.
V zápase o 3. miesto sa stretli
dve družstvá, ktoré odohrali už
druhé stretnutie na turnaji –
CCCP a Kalamita. Po remíze v
skupine sa zrodila i remíza v
tomto zápase. Rozhodnutie
padlo až v rozstrele zo značky
pokutového kopu, v ktorom boli úspešnejší hráči družstva
CCCP.
Vo finále sa už po tretí raz predstavilo družstvo zo susedného
Červeníka – Colo Colo a družstvo Dream Team Kľačany.
Colo Colo zdolalo družstvo
Dream Team Kľačany a obhájilo víťažstvo z predchádzajúcich
dvoch ročníkov.
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Výsledky jednotlivých skupinových zápasov uvádzame v tabuľkovej skratke:
Skupina Zvyšok sveta
Skupina Leopoldov
Colo Colo – Šulekovo
3:1
FC Pivná parta - Relax team 0:6
AFC Traktor Čelja. - Dream Team Kľačany 0:0
Kalamita - Stará škola
3:0
CCCP - Relax team 1:1
Colo Colo - FC Loko
1:1
AFC Traktor Čeľjabinsk - Šulekovo
0:2
FC Pivná parta - Stará škola 1:2
Dream Team Kľačany - FC Loko
2:1
CCCP – Kalamita
0:0
AFC Traktor Čeľjabinsk - Colo Colo
0:3
Relax team - Stará škola
7:0
FC Loko – Šulekovo
1:2
CCCP - FC Pivná parta
1:0
Colo Colo - Dream Team Kľačany
1:0
Kalamita - Relax team
2:1
AFC Traktor Čeľjabinsk - FC Loko
0:1
CCCP - Stará škola
7:0
Dream Team Kľačany – Šulekovo
1:0
FC Pivná parta – Kalamita
0:4
Tabuľky po skupinovej fáze:
Skupina Leopoldov
poradie
družstvo
zápasy V
R
P
skóre
body
1.
Kalamita
4
3
1
0
9:1
10
2.
CCCP
4
2
2
0
9:1
8
3.
Relax team
4
2
1
1
15:3
7
4.
Stará škola
4
1
0
3
2:18
3
5.
FC Pivná parta
4
0
0
4
1:13
0
Skupina Zvyšok sveta
poradie
družstvo
zápasy V
R
P
skóre
body
1.
Colo Colo
4
3
1
0
8:2
10
2.
Dream Team Kľačany
4
2
1
1
3:2
7
3.
Šulekovo
4
2
0
2
5:5
6
4.
FC Loko
4
1
1
2
4:5
4
5.
AFC Traktor Čeľjabinsk
4
0
1
3
0:6
1
O dodržiavanie pravidiel sa starali ligoví rozhodcovia Marián Krč-Konečný a Jaroslav
Kravárik, ktorí bezproblémovo riešili všetky sporné situácie.
Po skončení turnaja boli vyhlásení aj najlepší jednotlivci:
najlepší strelec – 6 gólov – Jozef Boháčik (Colo Colo),
najlepší brankár – Vladimír Hornáček (Kalamita).
Všetci zúčastnení hráči aj diváci boli veľmi spokojní s priebehom a turnaja a spolu s organizátormi sa tešia na ďalší ročník.
J. Krilek, foto: Colo Colo
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O leopoldovskom obraze Sedembolestnej Panny Márie
V 18. storočí vo farskom kostole v Leopoldove sa každú nedeľu a každý mariánsky sviatok jagal vo svetle sviec obraz Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
(obraz býval nad pravým bočným oltárom, ale nevieme, čo sa s ním stalo). To preto, lebo obraz bol zázračný a Mestečko sa roku Pána 1723 slávnostne zaviazalo osvetľovať
tento obraz. Čo sa vtedy stalo?
Štefan Tábroský, popredný občan Leopoldova, mal 8-ročného synčeka. Volal sa Adam
a bol najlepším žiakom v škole. Jezuiti, ktorí na nej vyučovali si ho nevedeli vynachváliť. Keď rodičia 15. augusta roku Pána 1723 išli do Trnavy na slávnosť, malého Adamka
zanechali v opatere starej mamy. Predpoludním s ním bola v kostolíku na svätej omši.
Popoludní Adamko v nestráženej chvíli utiekol k
Váhu za svojím priateľom a spolužiakom
Ferkom. Chytro sa vyzliekli a skočili do osviežujúcej vody. Adamko
zmizol pod vodou a viac
sa nevynoril, utopil sa.
Kým ho ľudia, ktorí sa neďaleko kúpali, vytiahli,
už bol mŕtvy. Zaniesli ho
domov. Práve prichádzali jeho rodičia. Keď ho zazrela jeho mama, od bolesti vykríkla, akoby jej
do srdca vrazili meč.
Prichádzajúci páter jezuita sa usiloval chlapčeka
vzkriesiť umelým dýchaním, ale všetka jeho úsilie bolo márne. Adamko
bol mŕtvy. Každý ľutoval
nešťastných rodičov.
Kým žiaľom zlomený
otec išiel po rakvu, nariekajúca matka sa pobrala
do tichého kostolíka, kde
sa vrhla na kolená pred
obraz Sedembolestnej
Panny Márie. Zopäla svoje ruky a takto vzdychala
v modlitbe pred Patrónkou nešťastných matiek:
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„Ty vieš, aká je bolesť stratiť jediného syna! Aj ja som stratila svojho. Padám pod ťarchou
tohto nešťastia. Sedembolestná Matka, vrúcne ťa prosím, vráť mi ho! Zmiluj sa nado
mnou, klesajúcou pod týmto ťažkým krížom!” Sklonila si hlavu a len jej trhavý plač prerušoval posvätné ticho kostola.
A hľa, nebeská Matka ožila a povedala: „Tvoj syn žije!”
Posilnená matka vyskočila a ako zmyslov zbavená utekala domov. Keď pribehla k domu, jej muž práve prichádzal s rakvou. „On žije!” – vykríkla a vbehla dnu, kde uzrela
svojho synčeka živého a zdravého. Schytila ho do náručia, hladkala, bozkávala a utekala s ním v ústrety otcovi. Len čo ich zazrel, od prekvapenia mu z rúk vypadla rakva.
Radostne objal ženu i so synčekom.
Keď sa richtár mesta dopočul o tomto zázraku, zvolal predstavenstvo obce, vypočuli
svedkov, ktorí videli chlapca mŕtveho, a celú vec vyšetrili. Dospeli k záveru, že chlapec
bol naozaj mŕtvy, jeho vzkriesenie sa nedá vysvetliť prirodzeným spôsobom a túto skutočnosť aj úradne potvrdili (zložili sľub: „Oppidum totum votose obstanxit curare et velle, ut singulis domonicis et festis diebus coram ea imagine duaecandelae arderent.) Za
túto milosť sľúbili, že na ťarchu obecnej pokladnice pred obrazom Sedembolestnej
Panny Márie budú každú nedeľu a každý mariánsky sviatok vždy horieť dve sviece.
Nábožní občania Leopoldova plnili sľub svojich predkov dlhé časy. Do zrušenia rehole
jezuitov, do roku 1773, istotne. Aj teraz na oltári horia dve sviece každú nedeľu a sviatok, ako obeta Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska.

O dome Božom a ako sa v ňom správať
Pri pohľade na kostol z kameňov nám prídu na um slová Pána Ježiša: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev. Pán Ježiš vybudoval Cirkev na skale. On sám je živý kameň, na ktorom sme postavení. Apoštol Peter píše: Dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu. Kostol je teda postavený z kameňov, Cirkev z veriacich.
Raz som bol v kameňolome, kde robotníci naložili vybrané kamene a odviezli na stavbu domu. Tak je to i s nami. Boh nás vybral na stavbu Cirkvi. Každý kresťan je potrebný
na svojom mieste. Nie každého možno vidieť, ani mnohé kamene na kostole nevidno.
Kostol však bez nich nemôže stáť. Hlavné je, že sú všetky spoľahlivo na svojom mieste.
V Cirkvi je to s nami tak vtedy, Keď sa pravidelne modlíme, chodíme na svätú omšu, spoveď i prijímanie, žijeme z viery, nádeje a lásky.
Čítal som o dvoch modrých kamienkoch. Dlho premýšľali, čím by sa stali, keby ich niekto objavil. „Určite nás vložia do náhrdelníka.” Našiel ich umelec a vložil ich do vonkajšej omietky kostola. Nepáčilo sa im to. Chceli von. A stalo sa! Spadli na zem. Potom sa
pozreli, kde boli. „Och!” vykríkli. Až teraz zbadali, že boli súčasťou nádhernej mozaiky
Pána Ježiša. Bol to najkrajší Ježiš, akého kedy videli. Ale na jeho milej tvári bolo niečo
zvláštne. Zdalo sa, že je slepý. Na jeho tvári chýbali oči! Modré kamienky pochopili.
Boli Ježišovými očami. Keby tam len boli ostali! Trpko zaplakali. Napokon ich ktosi vzal
a zahodil. Nuž, tak by sme nechceli dopadnúť. Buďme hrdí na to, že Pán Ježiš chce na
nás budovať Cirkev.
Vyprosujem vám, aby ste nikdy nevypadli z Cirkvi, ktorú si Pán Ježiš zamiloval a seba samého vydal za ňu.
Výber z tlače
Pripravila Gitka Bayerová
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Január - február 2010
Povedali si áno
Dušan Podolák
a Lenka Krupová
Narodili sa
Tomáš Belas
Adam Uherčík
Oliver Mužila
Emma Balážová
Nela Chmelanová
Alela Záferová

Alica Jamborová
Marta Kocianová
Pavol Kolek
Margita Novotná
Ing. Vít Riha
Lidvína Špacírová
Lýdia Vančová
Anna Vančová
70-roční
Jozef Hubinský
Margita Mellová
Irena Ondrejáková
Marcela Struková

Naši jubilanti
60-roční
František Bachňák
Karol Dančo
Marián Danišovič
Marta Galová
Anton Grimek
Ing. Ján Marko
Miroslav Osuský
Mária Srdšová
Jozef Žovin
65-roční
Ondrej Babinský
Milan Brezovský
Elena Grimeková
Anna Hlavnová
Gabriela Chalányová

75-roční
Valéria Ottingerová
Anna Pristašová
Marta Radošovská
Jozef Sýkora
Milan Tittel
80-ročný
Ján Bednárik
81-roční
Mária Adamkovičová
Júlian Blaško
Jozef Ondrušek

Ján Huďagy
Teodor Pecháč
83-roční
Anna Bencová
Františka Košťalová
Františka Latečková
Emil Marcinka
Emil Vnučko
86-roční
Ferdinand Hollnsteiner
Ivan Pach
89-ročná
Otília Gonová
95-roční
Emília Ottingerová
Ján Szemeney
Opustili nás
Emilian Hrabovský
Michal Margitai
Marian Mihina
Margita Taffernerová
Magdaléna Vinklerová
Margita Kováčová
Česť ich pamiatke.

82-roční
Barbora Grymová
Jozefína Haverová

Spracovala Viera Lietavová
23. februára 2011
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